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CANDIDATO – RG – ITEM NÃO ATENDIDO - MOTIVO
GABRIEL DA CRUZ DIAS – 458192259 – 4.1.1 – ausência 

do formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado.
O candidato poderá requerer no e-mail: stdarh.feis@unesp.

br, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da publi-
cação, reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscrição, 
que será apreciada pela Congregação da unidade, no prazo 
máximo de 5(cinco) dias úteis, contados a partir do prazo final 
de recurso. (Proc. 2183-2019-CISA).

 CAMPUS DE JABOTICABAL

 Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias
 Edital 09-2019-DTAc.
Aviso
- Será realizado nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2020, 

com início às 9h do primeiro dia mencionado, na UNESP Câmpus 
de Jaboticabal, situada na Via de Acesso Prof. Paulo Donato Cas-
tellane, s/nº - Zona Rural, o Concurso para obtenção do título de 
Livre-Docente no conjunto de disciplinas PARASITOLOGIA VETE-
RINÁRIA I; PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II” do então Departa-
mento de Patologia Veterinária, atualmente Departamento de 
Patobiologia e Teriogenologia Veterinária, tendo como candidato 
inscrito o Prof. Dr. MARCOS ROGÉRIO ANDRÉ, RG. 32655201-7.

- O concurso constará das seguintes provas: a- Julgamento 
do Memorial circunstanciado contendo informações que permi-
tam cabal avaliação dos méritos do candidato, principalmente 
quanto às atividades relacionadas com a disciplina em concurso; 
b- Prova Didática; c- Prova Escrita sobre assunto de ordem geral 
e doutrinária, pertinente a disciplina em concurso; d- Defesa de 
Texto sistematizado. Título do texto: “DIVERSIDADE DE Barto-
nella spp. EM ANIMAIS DOMÉSTICOS E SELVAGENS E ECTOPA-
RASITAS NO BRASIL” (Proc. 3318-2018-FCAV).

 CAMPUS DO LITORAL PAULISTA
 Retificação no DOE de, 06-02-2020.
No Edital nº 12/2020-STDARH/IB-CLP, onde se lê:
"Nº Inscrição - Nome do Candidato - RG nº
01 - Lara Carolina Mario - 16066047
04 - Giovana Souza Branco - 445030938";
leia-se:
"Nº Inscrição - Nome do Candidato - RG nº
02 - Samuel Marcos Ribeiro de Noronha - 249733559
04 - Giovana Souza Branco - 445030938"
(Processo nº 297/2019-IB/CLP)

 CAMPUS DE MARÍLIA

 Faculdade de Filosofia e Ciências
 Faculdade de Filosofia e Ciências
Campus de Marília
EDITAL Nº 044/2020-STDARH – CONVOCAÇÃO PARA AS 

PROVAS
A Diretora Técnica Substituta da Divisão Técnica Adminis-

trativa, da Faculdade de Filosofia e Ciências, CONVOCA o(s) 
candidato(s) inscrito(s) no Concurso Público de Títulos e Provas 
para contratação de 1 (um) Professor Substituto, em 12 horas 
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional, na disciplina/conjunto de disciplinas: 
Estágio Supervisionado Em Fisioterapia Em Saúde Coletiva, 
Fisioterapia Desportiva, objeto do Edital nº 206/2019-STDARH, 
para provas a serem realizadas no período de 20/02/2020 a 
21/02/2020, com início às 08h00 do primeiro dia mencionado, 
nas dependências da Sala 07 do Prédio Novo de Atividades 
Didáticas desta Faculdade, sito à Av. Hygino Muzzi Filho, 737 
Bairro: Mirante 17.525-900 - Marília, SP. Os candidatos deverão 
atentar para as seguintes instruções: comparecer ao local das 
provas no horário estipulado, munidos de documento de identi-
dade; não haverá segunda chamada para a prova, seja qual for o 
motivo alegado, importando ausência do(s) candidato(s) na sua 
eliminação do Concurso Público. (proc. 1824/2019).

DATA INSCRIÇÃO - PROTOCOLO - NOME - RG - EXPEDICAO 
- ORGAO - ESTADO

16/01/2020 10:27 - P2020-565-EIN5MARLAC - MARIANA 
DE ALMEIDA LOURENÇO - 346232417 - 24/04/1996 - SSP - SP

17/01/2020 10:32 - P2020-565-TBZNMEA3BE - BEATRIZ 
MENDES TOZIM - 469656657 - 27/11/2018 - SSP - SP

 Faculdade de Filosofia e Ciências
Campus de Marília
EDITAL Nº 045/2020-STDARH – CONVOCAÇÃO PARA AS 

PROVAS
A Diretora Técnica Substituta da Divisão Técnica Adminis-

trativa, da Faculdade de Filosofia e Ciências, CONVOCA o(s) 
candidato(s) inscrito(s) no Concurso Público de Títulos e Provas 
para contratação de 1 (um) Professor Substituto, em 12 horas 
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional, na disciplina/conjunto de disciplinas: 
Fisioterapia Em Orientação e Mobilidade, Estágio Supervisionado 
Em Fisioterapia Em Hospital Geral e Uti, objeto do Edital nº 
205/2019-STDARH, para provas a serem realizadas no período de 
27/02/2020 a 28/02/2020, com início às 08h00 do primeiro dia 
mencionado, nas dependências da Sala 07 do Prédio Novo de Ati-
vidades Didáticas desta Faculdade, sito à Av. Hygino Muzzi Filho, 
737 Bairro: Mirante 17.525-900 - Marília, SP. Os candidatos deve-
rão atentar para as seguintes instruções: comparecer ao local 
das provas no horário estipulado, munidos de documento de 
identidade; não haverá segunda chamada para a prova, seja qual 
for o motivo alegado, importando ausência do(s) candidato(s) na 
sua eliminação do Concurso Público. (proc. 1823/2019).

DATA INSCRIÇÃO - PROTOCOLO - NOME - RG - EXPEDICAO 
- ORGAO - ESTADO

19/12/2019 09:36 - P2019-564-OZ3A07IADE - LETICIA
DOMINGUEZ CAMPOS - 439537526 - 23/11/2017 - SSP - SP

 Faculdade de Filosofia e Ciências
Campus de Marília
EDITAL Nº 046/2020-STDARH – CONVOCAÇÃO PARA AS 

PROVAS
A Diretora Técnica Substituta da Divisão Técnica Adminis-

trativa, da Faculdade de Filosofia e Ciências, CONVOCA o(s) 
candidato(s) inscrito(s) no Concurso Público de Títulos e Provas 
para contratação de 1 (um) Professor Substituto, em 24 horas 
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional, na disciplina/conjunto de disciplinas: 
Estágio Supervisionado Em Fisioterapia Respiratória e Cardio-
vascular, objeto do Edital nº 212/2019-STDARH, para provas a 
serem realizadas no período de 20/02/2020 a 21/02/2020, com 
início às 08h30min do primeiro dia mencionado, nas dependên-
cias da Sala 09 do Prédio Novo de Atividades Didáticas desta 
Faculdade, sito à Av. Hygino Muzzi Filho, 737 Bairro: Mirante 
17.525-900 - Marília, SP. Os candidatos deverão atentar para as 
seguintes instruções: comparecer ao local das provas no horário 
estipulado, munidos de documento de identidade; não haverá 
segunda chamada para a prova, seja qual for o motivo alegado, 
importando ausência do(s) candidato(s) na sua eliminação do 
Concurso Público. (proc. 1830/2019).

DATA INSCRIÇÃO - PROTOCOLO - NOME - RG - EXPEDICAO 
- ORGAO - ESTADO

17/12/2019 10:19 - P2019-571-ULELI39L9F - JULIANA FER-
REIRA DE LIMA E ALMEIDA - 350402784 - 24/02/2011 - SSP - SP

19/12/2019 09:49 - P2019-571-741I4I0M6M - LETICIA
DOMINGUEZ CAMPOS - 439537526 - 23/11/2017 - SSP - SP

 Faculdade de Filosofia e Ciências
Campus de Marília
EDITAL Nº 047/2020-STDARH – CONVOCAÇÃO PARA AS 

PROVAS
A Diretora Técnica Substituta da Divisão Técnica Adminis-

trativa, da Faculdade de Filosofia e Ciências, CONVOCA o(s) 
candidato(s) inscrito(s) no Concurso Público de Títulos e Provas 
para contratação de 1 (um) Professor Substituto, em 24 horas 
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Fisioterapia 

MEMBROS TITULARES: Prof. Dr. André Luiz Seixlack, Prof. Dr. 
José Luiz Gasche e Prof. Dr. Aluisio Viais Pantaleão.

MEMBROS SUPLENTES: Prof. Dr. Cássio Roberto Macedo 
Maia, Prof. Dr. Emanuel Rocha Woiski e o Prof. Dr. Leandro 
Oliveira Salviano.

No prazo de até 2 (dois) dias úteis após a divulgação da 
Comissão Examinadora (não computado o dia da publicação) 
poderá ser apresentada, ao Diretor da Unidade, impugnação ao 
nome de um ou mais membros, titulares ou suplentes, exclusi-
vamente para apontar, de forma fundamentada, a existência de 
causa de impedimento. Não sendo impugnada, ou não sendo 
acolhida a impugnação, fica mantida a composição da Comissão 
Examinadora supracitada para a prática dos atos que lhe couber, 
passando a correr o prazo de 48 horas para deferimento ou 
indeferimento das inscrições efetuadas. (Desp. GD nº 27-2020)
(Proc. 2167/2019-CISA).

 FACULDADE DE ENGENHARIA
CÂMPUS DE ILHA SOLTEIRA
EDITAL N° 28/2020-STDARH
INDEFERINDO, conforme Deliberação da Comissão Exa-

minadora de 05/02/2020, a inscrição do candidato abaixo 
relacionado, inscrito no concurso público de Provas e Títulos 
para contratação de 01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo 
determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, no período relativo ao 1º semestre letivo de 
2020, e pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses, em 12 horas 
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação 
complementar, nas áreas: Engenharias e Matemática, subárea de 
conhecimento: Representação Gráfica e no conjunto de discipli-
nas: “Desenho Geométrico e Geometria Descritiva” e “Desenho 
Básico”, junto ao Departamento de Matemática - Edital nº 
125/2019-STDARH, publicado no DOE de 19-12-2019 – Seção I.

CANDIDATO – RG – ITEM NÃO ATENDIDO - MOTIVO
ARTHUR SUZINI POLETO – 329949196 – 4.1 – não apresen-

tou os documentos descritos nos itens 4.1.1 a 4.1.5.
O candidato poderá requerer no e-mail: stdarh.feis@unesp.

br, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da publi-
cação, reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscrição, 
que será apreciada pela Congregação da unidade, no prazo 
máximo de 5(cinco) dias úteis, contados a partir do prazo final 
de recurso. (Proc. 2194-2019-CISA).

 FACULDADE DE ENGENHARIA
CÂMPUS DE ILHA SOLTEIRA
EDITAL N° 29/2020-STDARH
INDEFERINDO, conforme Deliberação da Comissão Exa-

minadora de 05/02/2020, a inscrição do candidato abaixo 
relacionado, inscrito no concurso público de Provas e Títulos 
para contratação de 01 (um) Professor Substituto, por prazo 
determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, no período relativo ao 1º semestre letivo de 
2020, e pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses, em 12 horas 
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação 
complementar, na área: Matemática, subáreas de conhecimento: 
Matemática Aplicada, Estatística e Computação e no conjunto 
de disciplinas: “Bioinformática” e “Introdução à Ciência da 
Computação”, junto ao Departamento de Matemática - Edital nº 
129/2019-STDARH, publicado no DOE de 19-12-2019 – Seção I.

CANDIDATO – RG – ITEM NÃO ATENDIDO - MOTIVO
LUCAS MENEZES FELIZARDO – 19090511 – 4.1.5 – ausên-

cia de histórico escolar da graduação e pós-graduação e Curri-
culum Lattes documentado.

RENZO AMILCAR VARGAS PERALTA – RNE V890146-L– 
4.1.5 – ausência de histórico escolar da graduação.

HENRIQUE TOMAZ DO AMARAL SILVA – 404583738– 4.1.5 
– ausência de Curriculum Lattes documentado.

O candidato poderá requerer no e-mail: stdarh.feis@unesp.
br, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da publi-
cação, reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscrição, 
que será apreciada pela Congregação da unidade, no prazo 
máximo de 5(cinco) dias úteis, contados a partir do prazo final 
de recurso. (Proc. 2198-2019-CISA).

 FACULDADE DE ENGENHARIA
CÂMPUS DE ILHA SOLTEIRA
EDITAL N° 30/2020-STDARH
INDEFERINDO, conforme Deliberação da Comissão Exa-

minadora de 05/02/2020, a inscrição do candidato abaixo 
relacionado, inscrito no concurso público de Provas e Títulos 
para contratação de 01 (um) Professor Substituto, por prazo 
determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, no período relativo ao 1º semestre letivo de 
2020, e pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses, em 12 horas 
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação 
complementar, na área: Matemática, subáreas de conhecimento: 
Matemática Aplicada, Estatística e Computação e no conjunto 
de disciplinas: “Introdução à Ciência da Computação” e “Cál-
culo Numérico Computacional”, junto ao Departamento de 
Matemática - Edital nº 130/2019-STDARH, publicado no DOE de 
19-12-2019 – Seção I.

CANDIDATO – RG – ITEM NÃO ATENDIDO - MOTIVO
RENZO AMILCAR VARGAS PERALTA – RNE V890146-L– 

4.1.5 – ausência de histórico escolar da graduação.
O candidato poderá requerer no e-mail: stdarh.feis@unesp.

br, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da publi-
cação, reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscrição, 
que será apreciada pela Congregação da unidade, no prazo 
máximo de 5(cinco) dias úteis, contados a partir do prazo final 
de recurso. (Proc. 2199-2019-CISA).

 FACULDADE DE ENGENHARIA
CÂMPUS DE ILHA SOLTEIRA
EDITAL N° 31/2020-STDARH
INDEFERINDO, conforme Deliberação da Comissão Exami-

nadora de 06/02/2020, a inscrição do candidato abaixo relacio-
nado, inscrito no concurso público de Provas e Títulos para con-
tratação de 01 (um) Professor Substituto, por prazo determinado, 
em caráter emergencial, para atender excepcional interesse 
público, no ano letivo de 2020, pelo prazo máximo de 10 meses, 
em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT 
e legislação complementar, na área: Ciências Exatas e da Terra, 
subárea de conhecimento: Química e no conjunto de disciplinas: 
“Bioquímica I”; “Química Analítica” e “Bioquímica II”, junto ao 
Departamento de Física e Química - Edital nº 121/2019-STDARH, 
publicado no DOE de 19-12-2019 – Seção I.

CANDIDATO – RG – ITEM NÃO ATENDIDO - MOTIVO
FERNANDO BRONDANI MINUSSI – 34223724X – 4.1– não 

apresentou os documentos descritos nos itens 4.1.1 a 4.1.5.
O candidato poderá requerer no e-mail: stdarh.feis@unesp.

br, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da publi-
cação, reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscrição, 
que será apreciada pela Congregação da unidade, no prazo 
máximo de 5(cinco) dias úteis, contados a partir do prazo final 
de recurso. (Proc. 2182-2019-CISA).

 FACULDADE DE ENGENHARIA
CÂMPUS DE ILHA SOLTEIRA
EDITAL N° 32/2020-STDARH
INDEFERINDO, conforme Deliberação da Comissão Exa-

minadora de 06/02/2020, a inscrição do candidato abaixo 
relacionado, inscrito no concurso público de Provas e Títulos 
para contratação de 01 (um) Professor Substituto, por prazo 
determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, no ano letivo de 2020, pelo prazo máximo de 
10 meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurí-
dico da CLT e legislação complementar, na área: Ciências Exatas 
e da Terra, subárea de conhecimento: Física e no conjunto de 
disciplinas: “Física Geral”; “Laboratório de Física I”; “Laborató-
rio de Física II”; “Laboratório Didático de Física II”; “Laboratório 
Didático de Física III”; “Física I”; “Fundamentos de Física I” e 
“Fundamentos de Física II”, junto ao Departamento de Física 
e Química - Edital nº 122/2019-STDARH, publicado no DOE de 
19-12-2019 – Seção I.

RG 278266289 / não atendimento ao subitem 4.1.1 do 
Edital nº 2/2020-FEG/STDARH.

O candidato poderá requerer no seguinte endereço eletrô-
nico: www.inscricoes.unesp.br, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados da data desta publicação, reconsideração quanto 
ao indeferimento de sua inscrição, que será apreciada pela 
Congregação da Unidade Universitária, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados a partir do prazo final de recurso.
(PROCESSO 23/2020-FEG)

 EDITAL Nº 28/2020 – FEG/STDARH
DIVULGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO EXAMI-

NADORA
A Diretora da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade 

de Engenharia do Campus de Guaratinguetá, por meio da 
STDARH, DIVULGA a composição da Comissão Examinadora, 
aprovada “ad referendum” da Congregação, do concurso públi-
co de Provas e Títulos para contratação de Professor Substituto, 
referente ao Edital nº 181/2019-FEG/STDARH, no conjunto de 
disciplinas DIDÁTICA ESPECIAL DA MATEMÁTICA, LEITURA E 
REDAÇÃO DE TEXTOS CIENTÍFICOS E DIDÁTICOS, MATEMÁTICA 
ELEMENTAR, FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA, junto ao Departa-
mento de Matemática desta Faculdade.

COMISSÃO EXAMINADORA
Membros Titulares:
Profa. Dra. Elisângela Pavanelo Rodrigues dos Santos
Profa. Dra. Ana Paula Marins Chiaradia
Profa. Dra. Fabiane Guimarães Vieira Marcondes (IFSP – 

Campus de São José dos Campos)
Membros Suplentes:
Prof. Dr. Rafael Sfair de Oliveira
Prof. Dr. Jose Ricardo de Rezende Zeni
Prof. Dr. Cristiano Natal Tonéis (FIAP)
No prazo de até 2 (dois) dias úteis após a divulgação da 

Comissão Examinadora (não computado o dia da publicação) 
poderá ser apresentada, ao Diretor da Unidade, impugnação ao 
nome de um ou mais membros, titulares ou suplentes, exclusi-
vamente para apontar, de forma fundamentada, a existência de 
causa de impedimento. Não sendo impugnada, ou não sendo 
acolhida a impugnação, fica mantida a composição da Comissão 
Examinadora supracitada para a prática dos atos que lhe couber, 
passando a correr o prazo de 48 horas para deferimento ou inde-
ferimento das inscrições efetuadas.(Processo nº 849/2019 - FEG)

 EDITAL Nº 29/2020-FEG/STDARH - CONVOCAÇÃO
A Diretora da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade 

de Engenharia do Campus de Guaratinguetá, CONVOCA o(s) 
candidato(s) inscrito(s) no Concurso Público de Títulos e Provas 
para contratação de 1 (um) Professor Substituto, em 12 horas 
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Materiais e 
Tecnologia, no conjunto de disciplinas: PROPRIEDADES MECÂ-
NICAS DOS MATERIAIS, PROPRIEDADES DOS MATERIAIS, objeto 
do Edital nº 175/2020-FEG/STDARH, para prova escrita que será 
realizada no dia 11 de fevereiro de 2020, com início às 09h00, 
nas dependências da Sala de Seminários do Departamento de 
Materiais e Tecnologia, localizada no 1º andar do Bloco I desta 
Faculdade, sito à Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 333 – Portal 
das Colinas – Guaratinguetá/SP. Os candidatos deverão atentar 
para as seguintes instruções: comparecer ao local das provas no 
horário estipulado, munidos de documento de identidade, cane-
ta esferográfica preta ou azul, lápis ou lapiseira, borracha e cal-
culadora. Não será permitido uso de aparelhos celulares como 
calculadora. Não será permitida a consulta a nenhum material 
bibliográfico durante a realização da prova. A prova escrita 
constará de questões objetivas, abordando conteúdos referentes 
ao programa do concurso conforme Edital nº 175/2020-FEG/
STDARH. Não haverá segunda chamada para a prova, seja qual 
for o motivo alegado, importando ausência do(s) candidato(s) na 
sua eliminação do Concurso Público. (Processo 839/2019-FEG).

Nome do Candidato - RG/RNE
- Erica Ximenes Dias - 25.679.693-2
- Maria Gabriela Galvão Camarinha - 43.536.723-7
- Maria Luiza Gonçalves Pereira - 25.530.875-9
- Midori Yoshikawa Pitanga - 29.571.054-8
- Nara Miranda Guimarães – 44.662.603-X
- Paulo Henrique de Oliveira Monteiro Alves - 33.401.593-5

 CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA

 Faculdade de Engenharia
 FACULDADE DE ENGENHARIA
CÂMPUS DE ILHA SOLTEIRA
EDITAL Nº 25/2020-STDARH - Comissão Examinadora
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa DIVULGA a 

composição da Comissão Examinadora do Concurso Público 
para contratação de Professor Substituto, referente ao Edital 
nº 131/2019-STDARH, na área: Engenharia Mecânica, subá-
rea de conhecimento: Mecânica dos Sólidos, e na disciplina: 
“Vibrações”, junto ao Departamento de Engenharia Mecânica, 
conforme segue:

MEMBROS TITULARES: Prof. Dr. Aparecido Carlos Gonçalves, 
Prof. Dr. Márcio Antonio Bazani e Prof. Dr. Gustavo Luiz Chagas 
Manhaes de Abreu.

MEMBROS SUPLENTES: Prof. Dr. André Luiz Seixlack, Prof. 
Dr. Aluisio Viais Pantaleão e o Prof. Dr. Leandro Oliveira Salviano.

No prazo de até 2 (dois) dias úteis após a divulgação da 
Comissão Examinadora (não computado o dia da publicação) 
poderá ser apresentada, ao Diretor da Unidade, impugnação ao 
nome de um ou mais membros, titulares ou suplentes, exclusi-
vamente para apontar, de forma fundamentada, a existência de 
causa de impedimento. Não sendo impugnada, ou não sendo 
acolhida a impugnação, fica mantida a composição da Comissão 
Examinadora supracitada para a prática dos atos que lhe couber, 
passando a correr o prazo de 48 horas para deferimento ou 
indeferimento das inscrições efetuadas. (Desp. GD nº 29-2020)
(Proc. 2165/2019-CISA).

 FACULDADE DE ENGENHARIA
CÂMPUS DE ILHA SOLTEIRA
EDITAL Nº 26/2020-STDARH - Comissão Examinadora
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa DIVULGA a 

composição da Comissão Examinadora do Concurso Público 
para contratação de Professor Substituto, referente ao Edital 
nº 132/2019-STDARH, na área: Engenharia Mecânica, subáreas 
de conhecimento: Materiais e Processos de Fabricação, e na 
disciplina: “Oficinas”, junto ao Departamento de Engenharia 
Mecânica, conforme segue:

MEMBROS TITULARES: Prof. Dr. Juno Gallego, Prof. Dr. 
Miguel Ângelo Menezes e Prof. Dr. Márcio Antonio Bazani.

MEMBROS SUPLENTES: Prof. Dr. Aluisio Viais Pantaleão, Prof. 
Dr. Emanuel Rocha Woiski e o Prof. Dr. Leandro Oliveira Salviano.

No prazo de até 2 (dois) dias úteis após a divulgação da 
Comissão Examinadora (não computado o dia da publicação) 
poderá ser apresentada, ao Diretor da Unidade, impugnação ao 
nome de um ou mais membros, titulares ou suplentes, exclusi-
vamente para apontar, de forma fundamentada, a existência de 
causa de impedimento. Não sendo impugnada, ou não sendo 
acolhida a impugnação, fica mantida a composição da Comissão 
Examinadora supracitada para a prática dos atos que lhe couber, 
passando a correr o prazo de 48 horas para deferimento ou 
indeferimento das inscrições efetuadas. (Desp. GD nº 28-2020)
(Proc. 2166/2019-CISA).

 FACULDADE DE ENGENHARIA
CÂMPUS DE ILHA SOLTEIRA
EDITAL Nº 27/2020-STDARH - Comissão Examinadora
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa DIVULGA a 

composição da Comissão Examinadora do Concurso Público 
para contratação de Professor Substituto, referente ao 
Edital nº 133/2019-STDARH, na área: Engenharia Mecânica, 
subárea de conhecimento: Ciências Térmicas, e no conjunto 
de disciplinas: “Mecânica dos Fluidos I” e “Transferência de 
Calor e Massa II”, junto ao Departamento de Engenharia 
Mecânica, conforme segue:

10. 4 (quatro) fotos 3 x 4 recentes e iguais.
O não comparecimento do candidato no prazo acima 

estabelecido, bem como a recusa à contratação ou, consultado, 
deixar de entrar em exercício terá exaurido os seus direitos 
decorrentes da habilitação no Concurso Público.

CLASSIFICAÇÃO – NOME – RG
11º Lugar – LUCAS CANIATI ESCALIANTE – 47.749.818-8
(Processo nº 651/2015 – FAAC/C.Bauru)

 CAMPUS DE BOTUCATU

 Instituto de Biociências
 EDITAL Nº 14/2020-STDARH-IBB
CONVOCAÇÃO PARA PROVA ESCRITA E DIDÁTICA
(CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROFESSOR 

SUBSTITUTO – Edital nº 90/2019-STDARH-IBB)
O Vice-Diretor no Exercício da Direção do Instituto de Bioci-

ências do Câmpus de Botucatu, CONVOCA os candidatos abaixo 
relacionados para o Concurso de Provas e Títulos para Professor 
Substituto, referente ao Edital nº 90/2019-STDARH-IBB, no con-
junto de disciplinas: “Fisiologia de Plantas Florestais, Fisiologia 
Vegetal, Fisiologia Vegetal: Metabolismo, Fisiologia Vegetal: 
Desenvolvimento, Fisiologia de Plantas Cultivadas e Fisiologia de 
Plantas Forrageiras”, junto ao Departamento de Botânica, para 
as provas que serão realizadas no período de 13 a 14 de feverei-
ro de 2020, com início às 8:15 horas do dia 13/02/2020, devendo 
os candidatos comparecerem com 30 minutos de antecedência.

Local: Sala de Reuniões do Departamento de Botânica do 
Instituto de Biociências

Inscrição - Nome – Documento
P2020-676-UOL8G4DO3S - Angélica Lino Rodrigues - 

32.887.725-6
P2020-676-RD9EA2AHII - Angelo Albano da Silva Bertholdi 

- 41.674.116-2
P2020-676-3666AA3SA3 - Cássia Ayumi Takahashi – 

28.948.562-9
P2020-676-832ITF88AT - Felipe Girotto Campos - 

35.194.365-1
P2020-676-NE50NCA6OI – Gean Charles Monteiro – 

3087777425-RS
Os candidatos deverão observar as informações constantes 

do Edital de Abertura de Inscrição.
A prova escrita, de caráter eliminatório, terá início às 8:15 

horas do dia 13/02/2020 e versará sobre tema a ser sorteado do 
Programa anexo ao Edital de Abertura de Inscrição; terá duração 
de 04 horas, sendo 01 hora para consulta e até 03 horas para a 
redação, imediatamente após o sorteio do ponto. Os candidatos 
deverão portar documento original oficial com foto e material a 
ser utilizado para consulta no momento estabelecido para o iní-
cio do concurso. Finda a prova escrita, a Comissão Examinadora 
fará a correção das mesmas e disponibilizará o resultado afi-
xando-o na porta da sala onde foi realizada a prova, bem como 
no endereço: https://www.ibb.unesp.br/#!/sobre-o-campus/
administracao79/diretoria-tecnica-administrativa/secao-tecnica-
-de-desenvolvimento-e-administracao-em-recursos-humanos/
concursos/ e no link https://inscricoes.unesp.br/ à partir das 
14:00 horas deste mesmo dia. Os candidatos que obtiverem nota 
menor que 7,0 (sete inteiros) na Prova Escrita serão considera-
dos inabilitados para as demais fases do Concurso de Provas e 
Títulos (Prova Didática e Análise de Curriculum Lattes). A partir 
das 14:30 horas do dia 13/02/2020, os candidatos habilitados 
na Prova Escrita procederão o sorteio, a partir do Programa 
anexo ao Edital de Abertura de Inscrição, do tema para a prova 
didática, de caráter classificatório, que terá início no dia 14 
de fevereiro de 2020, às 14:30 horas, respeitando-se a ordem 
de inscrição e respeitando-se o tempo mínimo de 24 horas de 
antecedência estabelecido no Edital de Abertura de Inscrição.

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

(Processo nº 1432/2019-IBB)
Botucatu, 06 de Fevereiro de 2.020.

 CAMPUS DE DRACENA - FACULDADE DE 
CIÊNCIAS AGRÁRIAS E TECNOLÓGICAS
 Despacho do Diretor, de 06-02-2020.
PRORROGANDO, até 28/02/2020, o prazo para as inscrições 

no concurso público de Títulos e Provas para provimento de 
01 (um) cargo de Professor Assistente, com titulação mínima 
de Doutor, em Regime de Turno Completo (RTC) sob o regime 
jurídico efetivo, na área de conhecimento Agronomia: Fitotecnia 
e Botânica: Morfologia Vegetal, junto à Coordenadoria de Curso 
de Engenharia Agronômica da Faculdade de Ciências Agrárias 
e Tecnológicas do Câmpus de Dracena, de que trata o Edital 
01/2020-DTAd/FCAT. Desp. 06-2020. Proc. 615/2019-FCAT.

 CAMPUS DE GUARATINGUETÁ

 Faculdade de Engenharia
 RETIFICAÇÃO DO DOE DE 06/02/2020, SEÇÃO I, P. 208
No Edital 24/2020-FEG/STDARH, onde se lê: “confor-

me deliberação da comissão examinadora de 03/02/2020”, 
leia-se “conforme deliberação da comissão examinadora de 
04/02/2020”. (Processo 827/2019-FEG)

 EDITAL Nº 26/2020- FEG/STDARH – Indeferimento de 
Inscrições

A Diretora da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade 
de Engenharia do Campus de Guaratinguetá torna público, 
conforme deliberação da comissão examinadora de 05/02/2020, 
o INDEFERIMENTO das inscrições dos candidatos ao concurso 
público de Provas e Títulos para a contratação de 01 (um) 
Professor Substituto, no ano letivo de 2020, em 12 horas 
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e Legislação 
Complementar, na área de Engenharia Mecânica, subárea de 
conhecimento Fenômenos de Transporte e na disciplina: FENÔ-
MENOS DE TRANSPORTE, para o Departamento de Energia, 
conforme abaixo:

RG/MOTIVO:
RG 0973018500 / não atendimento ao item 4.1 do Edital nº 

1/2020-FEG/STDARH.
RG 336412903 / não atendimento ao item 4.1 do Edital nº 

1/2020-FEG/STDARH.
RG 279134753/ não atendimento ao item 4.1 do Edital nº 

1/2020-FEG/STDARH.
RG 278266289/ não atendimento ao subitem 4.1.1 do Edital 

nº 1/2020-FEG/STDARH.
O candidato poderá requerer no seguinte endereço eletrô-

nico: www.inscricoes.unesp.br, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados da data desta publicação, reconsideração quanto 
ao indeferimento de sua inscrição, que será apreciada pela 
Congregação da Unidade Universitária, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, contados a partir do prazo final de recurso.
(PROCESSO 24/2020-FEG)

 EDITAL Nº 27/2020- FEG/STDARH – Indeferimento de 
Inscrições

A Diretora da Divisão Técnica Administrativa da Faculdade 
de Engenharia do Campus de Guaratinguetá torna público, 
conforme deliberação da comissão examinadora de 05/02/2020, 
o INDEFERIMENTO das inscrições dos candidatos ao concurso 
público de Provas e Títulos para a contratação de 01 (um) 
Professor Substituto, no ano letivo de 2020, em 12 horas 
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e Legislação 
Complementar, na área de Engenharia Mecânica, subárea de 
conhecimento Fenômenos de Transporte e no conjunto de disci-
plinas: HIDRÁULICA GERAL, SISTEMAS TÉRMICOS APLICADOS À 
INDÚSTRIA, MECÂNICA DOS FLUIDOS, para o Departamento de 
Energia, conforme abaixo:

RG/MOTIVO:
RNE V749371-6 / não atendimento aos subitens 3.1.1.1 e 

4.1.5 do Edital nº 2/2020-FEG/STDARH.
RG 336412903 / não atendimento ao item 4.1 do Edital nº 

2/2020-FEG/STDARH.

 Despacho do Diretor, de 06-02-2020. Despacho do Diretor, de 06-02-2020.
PRORROGANDO, até 28/02/2020, o prazo para as inscrições PRORROGANDO, até 28/02/2020, o prazo para as inscrições 

no concurso público de Títulos e Provas para provimento de no concurso público de Títulos e Provas para provimento de 
01 (um) cargo de Professor Assistente, com titulação mínima 01 (um) cargo de Professor Assistente, com titulação mínima 
de Doutor, em Regime de Turno Completo (RTC) sob o regime de Doutor, em Regime de Turno Completo (RTC) sob o regime 
jurídico efetivo, na área de conhecimento Agronomia: Fitotecnia jurídico efetivo, na área de conhecimento Agronomia: Fitotecnia 
e Botânica: Morfologia Vegetal, junto à Coordenadoria de Curso e Botânica: Morfologia Vegetal, junto à Coordenadoria de Curso 
de Engenharia Agronômica da Faculdade de Ciências Agrárias de Engenharia Agronômica da Faculdade de Ciências Agrárias 
e Tecnológicas do Câmpus de Dracena, de que trata o Edital e Tecnológicas do Câmpus de Dracena, de que trata o Edital 
01/2020-DTAd/FCAT. Desp. 06-2020. Proc. 615/2019-FCAT.


