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 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no 

prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, Edital 
de Abertura 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para preenchi-
mento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Técnico de enfer-
magem da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão - junto à Unicamp. Classif. 81º - Nome: MARINA CAMPOS 
ANDRADE. Para isso, é necessário:

Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via email 
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no 
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

O não envio das cópias dos documentos no prazo estabelecido 
será considerado como desistência por parte do(a) interessado(a).

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 REITORIA

 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
 EDITAL Nº 45/2020-DTAd/PROPEG – REFERENTE A PROR-

ROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO 
PARA O CAMPUS EXPERIMENTAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

(CONCURSO PÚBLICO Nº 39/2020-DTAd/PROPEG)
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Reitoria 

da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
PRORROGA, até o dia 18/09/2020, o prazo de inscrições para o 
concurso público de Provas e Títulos para contratação de 1 (um) 
PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo determinado, em caráter 
emergencial, para atender excepcional interesse público, no perí-
odo relativo ao 2º semestre letivo de 2020, em 12 horas semanais 
de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação complemen-
tar, na disciplina de: Introdução à Ciência da Computação, junto 
à Coordenadoria de Curso de Engenharia Eletrônica e de Teleco-
municações, do Câmpus Experimental de São João da Boa Vista.

As inscrições serão recebidas via internet, no endereço ele-
trônico https://inscricoes.unesp.br. O candidato deverá preencher o 
formulário eletrônico e realizar o pagamento da taxa de inscrição 
através de depósito bancário identificado. Para a confirmação da 
inscrição, o candidato deverá apresentar os documentos descritos 
nos itens 4.1.1 a 4.1.5 do edital de abertura de inscrições, através 
de e-mail para o endereço rh.sjbv@unesp.br, até o último dia do 
prazo de inscrição, respeitando o modelo do item 4.2 do edital de 
abertura de inscrições.

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

(Processo nº 947/2020)
São Paulo, 10 de setembro de 2020.
Divisão Técnica Administrativa
Alexsandro Albuquerque Luz
Diretor Técnico de Divisão

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ASSIS
 Faculdade de Ciências e Letras de Assis
 CÂMPUS DE ASSIS
FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS
EDITAL Nº 073/2020-FCL/CAs.
(Processo nº 1233/2019)
Homologando, conforme Deliberação “Ad Referendum” 

da Congregação de 09/09/2020 o resultado final do Concurso 
Público para contratação emergencial de Professor Substituto, 
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, junto 
ao Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Ciências 
e Letras do Câmpus de Assis, na área Linguística, Letras e Artes, 
sub-área Letras - Línguas Estrangeiras Modernas, e no conjunto 
de disciplinas "Iniciação à Língua Estrangeira", "Literatura 
Inglesa I a IV" e "Língua Inglesa I a VII", conforme Edital nº 
070/2020- FCL/CAs.

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Faculdade de Ciências Agronômicas
 EDITAL 28/2020-STDARH-FCA
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
O Diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas – Unesp 

– Câmpus de Botucatu, por meio da Seção Técnica de Desenvol-
vimento e Administração de Recursos Humanos, CONVOCA os 
candidatos abaixo relacionados, inscritos no concurso público de 
Provas e Títulos para contratação de 1 Professor Substituto, referente 
ao Edital 20/2020-STDARH-FCA-Abertura de Inscrições, no conjunto 
de disciplinas: Fertilidade do Solo, Fertilidade do Solo e Fertilizantes, 
junto ao Departamento de Solos e Recursos Ambientais da Faculdade 
de Ciências Agronômicas do Câmpus de Botucatu, para as provas 
que serão 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 16-9 - às 8h - Sorteio do ponto da Prova Didática: será 
sorteado 1 dentre uma lista de 10 pontos elaborada pela Comissão 
Examinadora a partir do Programa do concurso.

Dia 17-9 - às 8h15min - Prova Didática: constará de aula teórica 
em nível de graduação, com duração de, no mínimo, 40 minutos e, 
no máximo, 60 minutos, sobre o tema sorteado no dia anterior, com 
24 horas de antecedência. O candidato será desclassificado da prova 
didática se não atingir ou se ultrapassar o tempo acima mencionado. 
A ordem de apresentação da aula seguirá a ordem de inscrição dos 
candidatos.

O candidato deverá 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. (Processo 467/2020-FCA-CB)

Candidatos convocados: Nº de inscrição – Nome – RG:
1 - Angélica Cristina Fernandes Deus - 33.308.222-9;
2 - João Pedro de Barros Reicao Cordido - 27.463.333-4;
3 - Sara Dantas Rosa - 2458934;
4 - Natália Silva Assunção - MG-14.442.837;
6 - Polyana Placedino Andrade - MG-15.696.096.
 Faculdade de Medicina
 EDITAL Nº 219/2020-FM
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 178/2020- 

RUNESP de 08/09/2020, publicado em 09/09/2020 e com base 
na Resolução UNESP nº 58/2018 e alterações posteriores e 
Portaria UNESP nº 404/2018, as inscrições do concurso público 
de Provas e Títulos para contratação de 01 PROFESSOR SUBS-
TITUTO, por prazo determinado, em caráter emergencial, para 
atender excepcional interesse público, no período relativo ao 
2º semestre letivo de 2020, em 12 horas semanais de trabalho, 
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, na área 
Enfermagem, sub-área de conhecimento Saúde Materno Infantil 
e na disciplina/conjunto de disciplinas: Enfermagem Ginecoló-
gica, Obstétrica e Neonatal, Enfermagem Pediátrica, junto ao 
Departamento de Enfermagem da Faculdade de Medicina do 
Câmpus de Botucatu.

§ 5º - Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos.

§ 6º - As anotações efetuadas durante o período de con-
sulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo 
ser feitas em papel rubricado pelo Presidente da Comissão 
ou examinador interno ao Instituto e anexadas ao texto final.

§ 7º - A prova, que será lida em sessão pública pelo 
candidato, deverá ser reproduzida em cópias que serão 
entregues aos membros da Comissão Julgadora ao se abrir 
a sessão.

§ 8º - Cada prova será avaliada, individualmente, pelos 
membros da Comissão Julgadora.

§ 9º- O candidato poderá utilizar microcomputador 
para a realização da prova escrita, mediante solicitação por 
escrito à Comissão Julgadora, nos termos da Circ.SG/CLR/70, 
de 5/9/2001, e decisão do Conselho Deliberativo do IEB em 
reunião ordinária de 21.05.2015.

6. - A defesa pública de tese ou de texto elaborado será 
realizada por meio de sistemas de videoconferência e outros 
meios eletrônicos de participação à distância.

Parágrafo único – Na defesa pública de tese ou de 
texto elaborado, os examinadores levarão em conta o valor 
intrínseco do trabalho, o domínio do assunto abordado, bem 
como a contribuição original do candidato na área de conhe-
cimento pertinente.

7. - Na defesa pública de tese ou de texto serão obedeci-
das as seguintes normas:

I – a tese ou texto será enviado a cada membro da 
Comissão Julgadora, pelo menos trinta dias antes da reali-
zação da prova;

II – a duração da arguição não excederá de trinta minu-
tos por examinador, cabendo ao candidato igual prazo para 
a resposta;

III – havendo concordância entre o examinador e o 
candidato, poderá ser estabelecido o diálogo entre ambos, 
observado o prazo global de sessenta minutos.

8. - O julgamento do memorial com prova pública de 
arguição será realizado por meio de sistemas de videoconfe-
rência e outros meios eletrônicos de participação à distância.

§ 1º - O julgamento do memorial e a avaliação da prova 
pública de arguição serão expressos mediante nota global, 
atribuída após a arguição de todos os candidatos, devendo 
refletir o desempenho na arguição, bem como o mérito dos 
candidatos.

§ 2º – O mérito dos candidatos será julgado com base 
no conjunto de suas atividades que poderão compreender:

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática;
III – atividades de formação e orientação de discípulos;
IV – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
V – atividades profissionais, ou outras, quando for o 

caso;
VI – diplomas e outras dignidades universitárias.
§ 3º – A Comissão Julgadora considerará, de preferência, 

os títulos obtidos, os trabalhos e demais atividades realizadas 
após a obtenção do título de doutor.

§ 4º - A prova de avaliação didática será realizada por 
meio de sistemas de videoconferência e outros meios eletrô-
nicos de participação a distância.

§ 5º - A prova de avaliação didática será pública, cor-
respondendo a uma aula no nível de pós-graduação, com a 
duração mínima de quarenta e máxima de sessenta minutos, 
e versará sobre o programa da área de conhecimento acima 
mencionada, nos termos do artigo 137 do Regimento Geral 
da USP e das seguintes normas:

I – a Comissão Julgadora, com base no programa do 
concurso, organizará uma lista de dez pontos, da qual os 
candidatos tomarão conhecimento imediatamente antes do 
sorteio do ponto;

II – o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enuncia-
dos, se entender que não pertencem ao programa do concur-
so, cabendo à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação;

III – a realização da prova far-se-á vinte e quatro horas 
após o sorteio do ponto as quais serão de livre disposição do 
candidato, não se exigindo dele nesse período a realização 
de outras atividades;

IV – o candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário;

V – se o número de candidatos exigir, eles serão divididos 
em grupos de, no máximo, três, observada a ordem de inscri-
ção, para fins de sorteio e realização da prova;

VI – quando atingido o 60º (sexagésimo) minuto de 
prova, a Comissão Julgadora deverá interromper o candidato;

VII – se a exposição do candidato encerrar-se aquém do 
40º minuto de prova, os examinadores deverão conferir nota 
zero ao candidato na respectiva prova;

VIII – as notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

§ 3º - Cada membro da Comissão Julgadora poderá 
formular perguntas sobre a aula ministrada, não podendo 
ultrapassar o prazo de quinze minutos, assegurado ao candi-
dato igual tempo para a resposta.

9. - O julgamento do concurso de livre-docência será 
feito de acordo com as seguintes normas:

I – a nota da prova escrita será atribuída após a conclu-
são do exame das provas de todos os candidatos;

II – a nota da prova de avaliação didática será atribu-
ída imediatamente após o término das provas de todos os 
candidatos;

III – o julgamento do memorial e a avaliação da prova 
pública de arguição serão expressos mediante nota global 
nos termos do item 8 deste edital;

IV – concluída a defesa de tese ou de texto, de todos 
os candidatos, proceder-se-á ao julgamento da prova com 
atribuição da nota correspondente;

10. - As notas variarão de zero a dez, podendo ser apro-
ximadas até a primeira casa decimal.

11. - Ao término da apreciação das provas, cada exami-
nador atribuirá, a cada candidato, uma nota final que será a 
média ponderada das notas parciais por ele conferidas.

12. - Findo o julgamento, a Comissão Julgadora elaborará 
relatório circunstanciado sobre o desempenho dos candida-
tos, justificando as notas.

§ 1º - O relatório final será assinado pelo Presidente da 
Comissão Julgadora após expressa concordância de todos os 
examinadores com os seus termos.

§ 2º- Poderão ser anexados ao relatório da Comissão 
Julgadora relatórios individuais de seus membros.

§ 3º - O relatório da Comissão Julgadora será apreciado 
pela Congregação/órgão, para fins de homologação, após 
exame formal, no prazo máximo de sessenta dias.

13. - O resultado será exarado imediatamente pela 
Comissão Julgadora em sessão pública.

Parágrafo único – Serão considerados habilitados os can-
didatos que alcançarem nota final mínima sete, pela maioria 
dos examinadores.

14. - Maiores informações, bem como as normas perti-
nentes ao concurso, encontram-se à disposição dos interes-
sados no Serviço de Apoio ao Ensino do Instituto de Estudos 
Brasileiros da Universidade de São Paulo, através do e-mail 
iebacademico@usp.br ou pelo whatsapp corporativo (11) 
2648-1220.

1. - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclu-
sivamente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/
admissao, no período acima indicado, devendo o candidato 
apresentar requerimento dirigido à Diretora do Instituto de 
Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, contendo 
dados pessoais e área de conhecimento (especialidade) a que 
concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

I – documentos de identificação (RG e CPF ou passa-
porte);

II – memorial circunstanciado, em português, no qual 
sejam comprovados os trabalhos publicados, as atividades 
realizadas pertinentes ao concurso e as demais informações 
que permitam avaliação de seus méritos, em formato digital;

III – prova de que é portador do título de Doutor, outor-
gado pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

IV – tese original ou texto que sistematize criticamente 
a obra do candidato ou parte dela, em português em formato 
digital;

V – elementos comprobatórios do memorial referido no 
inciso II, tais como maquetes, obras de arte ou outros mate-
riais que não puderem ser digitalizados deverão ser apresen-
tados até o último dia útil que antecede o início do concurso;

VI – prova de quitação com o serviço militar para candi-
datos do sexo masculino;

VII – título de eleitor;
VIII – certidão de quitação eleitoral ou certidão circuns-

tanciada emitida pela Justiça Eleitoral há menos de 30 dias 
do início do período de inscrições.

§ 1º - No memorial previsto no inciso II, o candidato 
deverá salientar o conjunto de suas atividades didáticas e 
contribuições para o ensino.

§ 2º - Não serão admitidos como comprovação dos itens 
constantes do memorial, links de Dropbox ou Google Drive 
ou qualquer outro remetendo a página passível de alteração 
pelo próprio candidato.

§ 3º - Para fins do inciso III, não serão aceitas atas 
de defesa sem informação sobre homologação quando a 
concessão do título de Doutor depender dessa providência 
no âmbito da Instituição de Ensino emissora, ficando o 
candidato desde já ciente de que neste caso a ausência de 
comprovação sobre tal homologação implicará o indeferi-
mento de sua inscrição.

§ 4º - Os docentes em exercício na USP serão dispensa-
dos das exigências referidas nos incisos VI e VII, desde que as 
tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

§ 5º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos VI, VII e VIII, devendo comprovar que 
se encontram em situação regular no Brasil.

§ 6º - No ato da inscrição, os candidatos portadores 
de necessidades especiais deverão apresentar solicitação 
para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas.

§ 7º - Não serão aceitas inscrições pelo correio, e-mail 
ou fax.

§ 8º - É de integral responsabilidade do candidato a rea-
lização do upload de cada um de seus documentos no campo 
específico indicado pelo sistema constante do link https://
uspdigital.usp.br/gr/admissao, ficando o candidato desde 
já ciente de que a realização de upload de documentos em 
ordem diversa da ali estabelecida implicará o indeferimento 
de sua inscrição.

§ 9º - É de integral responsabilidade do candidato a 
apresentação de seus documentos em sua inteireza (frente 
e verso) e em arquivo legível, ficando o candidato desde já 
ciente de que, se não sanar durante o prazo de inscrições 
eventual irregularidade de upload de documento incompleto 
ou ilegível, sua inscrição será indeferida.

§ 10 - Não será admitida a apresentação extemporâ-
nea de documentos pelo candidato, ainda que em grau de 
recurso.

2. - As inscrições serão julgadas pelo Conselho Delibe-
rativo do Instituto de Estudos Brasileiros, em seu aspecto 
formal, publicando-se a decisão em edital.

3. - As provas constarão de:
I. - prova escrita: peso = 2 (dois);
II. - defesa de tese ou de texto que sistematize critica-

mente a obra do candidato ou parte dela: peso = 4 (quatro);
III. - julgamento do memorial com prova pública de 

arguição: peso = 2 (dois);
IV. -  avaliação didática: peso = 2 (dois).
§ 1º - A convocação dos inscritos para a realização das 

provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
§ 2º - Os candidatos que se apresentarem depois do 

horário estabelecido não poderão realizar as provas.
§ 3º - A Comissão Julgadora se reunirá em sessão fecha-

da, mediante utilização de sistema eletrônico seguro adotado 
pela Universidade, para:

I. a elaboração de listas de pontos e de temas;
II. a deliberação sobre eventual pedido de substituição 

de pontos ou de temas;
III. a elaboração do relatório final.
4. - A todas as provas e etapas em que forem utilizados 

sistemas de videoconferência e outros meios eletrônicos de 
participação à distância aplicam-se as seguintes normas:

I – é de integral responsabilidade do candidato a 
disponibilização de equipamentos e de conexão à internet 
adequados para sua participação em todas as provas e 
etapas do concurso;

II – aos examinadores que estejam à distância será 
permitido avaliar e arguir nas mesmas condições que seriam 
oferecidas aos examinadores presentes no local do concurso;

III – as provas em que for utilizado sistema de videocon-
ferência ou outros meios eletrônicos serão suspensas, caso 
verificado problema técnico que impeça a adequada partici-
pação de qualquer examinador ou do candidato;

IV – se a conexão não for restabelecida no prazo de 
trinta minutos, o concurso será suspenso;

V – quando problemas técnicos interromperem qualquer 
prova, esta deverá ser retomada a partir do estágio em que 
ocorreu o problema técnico ou, havendo impossibilidade de 
retomada, deverá ser integralmente refeita;

VI – serão preservadas as provas finalizadas antes da 
ocorrência de problemas técnicos no sistema de videoconfe-
rência ou outro meio eletrônico;

VII – todas as ocorrências deverão ser registradas no 
relatório final.

5. - A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem 
geral e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto 
no art. 139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral da 
USP e do art. 2º da Resolução nº 7955/2020.

§ 1º - A prova será realizada apenas com a presença 
do candidato e do Presidente da Comissão Julgadora ou de 
outro examinador que pertença ao quadro da Unidade/órgão.

§ 2º - A comissão organizará uma lista de dez pontos, 
com base no programa do concurso e dela dará conhecimen-
to aos candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio do 
ponto, sendo permitido exigir-se dos candidatos a realização 
de outras atividades nesse período.

§ 3º - O candidato poderá propor a substituição de 
pontos, imediatamente após tomar conhecimento de seus 
enunciados, se entender que não pertencem ao programa do 
concurso, cabendo à Comissão Julgadora decidir, de plano, 
sobre a procedência da alegação.

§ 4º - Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável 
de cinco horas de duração da prova.

A candidata nº 2, Sandra de Souza Pereira, apresentou 
memorial circunstanciado relacionando atividades de ensino, 
pesquisa, cultura e extensão. Apresenta produção científica 
na forma de artigos científicos publicados em periódicos 
especializados e apresentação de resumos em congressos. 
Descreve experiência didática em cursos de graduação. Des-
taca-se o fato de que as atividades didáticas e de pesquisa 
não foram desenvolvidas diretamente na temática desse pro-
cesso seletivo. Durante a arguição do memorial não mostrou 
apropriação de conceitos fundamentais e em alguns momen-
tos deixou de responder alguns questionamentos feitos pela 
comissão avaliadora. A candidata manifestou que seria um 
desafio assumir o cargo temporário considerando o conjunto 
de disciplinas que é distante de sua área de atuação.

Ao término do processo de seleção, em sessão pública, 
foi divulgado o resultado geral obtido pelas candidatas, 
registrando-se as notas que lhes foram conferidas, conforme 
segue:

Candidata nº 1 – Tatiana Longo Borges
EXAMINADORES – PROVA DIDÁTICA (Peso 4) - JUL-

GAMENTO DO MEMORIAL (Peso 4) - MÉDIA PONDERADA 
- INDICAÇÃO

Prof. Dr. Carlos Renato Tirapelli - 6,0 - 7,5 - 6,75 - NÃO
Profª Drª Cinira Magali Fortuna - 6,0 - 7,0 - 6,50 - NÃO
Profª Drª Cristina Cinto Araújo Pedroso - 5,8 - 6,5 - 6,15 

- NÃO
Candidata nº 2 – Sandra de Souza Pereira
EXAMINADORES – PROVA DIDÁTICA (Peso 4) - JUL-

GAMENTO DO MEMORIAL (Peso 4) - MÉDIA PONDERADA 
- INDICAÇÃO

Prof. Dr. Carlos Renato Tirapelli - 6,0 - 7,0 - 6,50 - NÃO
Profª Drª Cinira Magali Fortuna - 6,0 - 6,5 - 6,25 - NÃO
Profª Drª Cristina Cinto Araújo Pedroso - 5,5 - 6,0 - 5,75 

- NÃO
De acordo com as notas atribuídas, as candidatas não 

foram habilitadas.
Concluindo, a Comissão de Seleção, por unanimidade 

dos membros, não indicou nenhuma candidata para o 
preenchimento do posto de trabalho nº 1256122, como 
Professor Contratado III (MS-3.1), em jornada de 12 horas 
semanais, junto ao Departamento de Enfermagem Psiquiátri-
ca e Ciências Humanas/ áreas “Educação aplicada à Saúde e 
Enfermagem” e “Educação Básica em Saúde”, para atuar nas 
disciplinas: ERP0313 Processos Pedagógicos em Enfermagem 
(B); ERP0226 Didática I (B/L); ERP0237 Didática II (B/L); 
ERP0230 Didática III (B/L); 2200018 Promoção de Saúde na 
Educação Básica (B/L); 2200097 Metodologia do Ensino em 
Enfermagem I (B/L); 2200098 Estágio Curricular Supervisiona-
do: Promoção da Saúde na Educação Básica (B/L).

Encaminhe-se este relatório à apreciação do Conselho 
Técnico Administrativo da Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo, para fins de homolo-
gação.”

 Edital EERP/ATAc 024/2020
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início no dia 22 de setembro de 2020, às 7 horas e 

30 minutos, por sistema de videoconferência, a 2ª etapa de 
avaliações do processo seletivo para a contratação de 1 (um) 
docente por prazo determinado, como Professor Contratado 
II (MS-2, para os contratados com título de Mestre), junto ao 
Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Huma-
nas, áreas de conhecimento: “Educação aplicada à Saúde e 
Enfermagem” e “Educação Básica em Saúde”, nos termos do 
Edital EERP/ATAc 014/2020 de Abertura de Processo Seletivo, 
publicado no D.O.E de 08/08/2020, para o qual tiveram suas 
inscrições deferidas os candidatos: nº 1 – Carlos Alexandre 
Curylofo Corsi; nº 3 - Clariana Silva Gonçalves; nº 4 - Mônica 
Mistue Nakano e nº 5 - Jéssica Fernanda Corrêa Cordeiro.

A Comissão de Seleção estará constituída dos seguintes 
membros titulares: Prof. Dr. Carlos Renato Tirapelli (Presiden-
te) - Professor Associado do Departamento de Enfermagem 
Psiquiátrica e Ciências Humanas da Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Profa. Dra. 
Cinira Magali Fortuna - Professora Associada do Departa-
mento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo e Profa. Dra. Cristina Cinto Araújo Pedroso - Pro-
fessora Doutora do Departamento de Educação, Informação 
e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Membros 
Suplentes: Prof. Dr. Ronildo Alves dos Santos - Professor Dou-
tor do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências 
Humanas da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Uni-
versidade de São Paulo; Profa. Dra. Simone de Godoy Costa – 
Professora Doutora do Departamento de Enfermagem Geral e 
Especializada da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo e Profa. Dra. Noeli Prestes Padilha 
Rivas - Professora Associada do Departamento de Educação, 
Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

Ficam, pelo presente edital, convocados os candidatos e 
a Comissão de Seleção acima mencionadas.

O link de acesso será enviado às candidatas e aos mem-
bros da Comissão de Seleção por e-mail. As partes públicas 
do certame poderão ser acompanhadas pelo canal da Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto no YouTube.

 INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS
 EDITAL IEB 11 - 2020
CONCURSO LIVRE-DOCENTE - Art. 2º e 3º da Resolução 

nº 7955/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO DE TÍTULOS 

E PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE 
DOCENTE, JUNTO À ÁREA DE “LITERATURA: POESIA BRASI-
LEIRA NO SÉCULO XX” DO INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEI-
ROS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

A Diretora do Instituto de Estudos Brasileiros da Univer-
sidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, de acordo com o decidido pelo Conselho Deliberativo 
em sessão ordinária realizada em 07.07.2020, estarão 
abertas, com início às 8 horas (horário de Brasília) do dia 
13.09.2020 e término às 23h59 horas (horário de Brasília) do 
dia 27.09.2020, as inscrições ao concurso público de títulos e 
provas para concessão do título de Livre Docente junto à área 
de conhecimento “Literatura: Poesia Brasileira no Século XX” 
nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da 
USP, e o respectivo programa que segue:

1. - Legado dos poetas simbolistas
2. - Vanguarda e Modernismo na década de 1920
3. - Anos 1930 – Bandeira e Drummond: diferenças e 

aproximações
4. - Anos 1940 e 1950: entre tradição e ruptura
5. - O poema em prosa na primeira metade do século
6. - Poesia sob o regime militar: 1964 – 1985
7. - Renovação poética no período 1970 a 2000
8. - Formas da poesia na crônica brasileira
9. - Prosa lírica em contistas da segunda metade do 

século
10. - Quando o romance se encontra com a poesia
11. - Visões da cidade em poetas brasileiros
12. - Representações do corpo em poetas brasileiros
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto da USP 

(Resolução n° 3461, de 07/10/88), pelo Regimento Geral da 
USP (Resolução n° 3745, de 19/10/90) pelo Regimento do 
IEB (Resolução nº 7568, de 18/09/18) e nos artigos 2º e 3º da 
Resolução nº 7955/2020.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
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