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O candidato receberá o link da prova, com até um dia de 
antecedência, juntamente com o endereço de e-mail do presi-
dente da banca. O candidato deverá entrar no local das provas 
com no mínimo 30 minutos de antecedência para checagem da 
lista de presença que será feita às 08:15 horas. Após o horário 
de início da prova não será permitida a entrada do candidato 
à sala on-line;

4.1.2. Entrevista com a Banca Examinadora e análise de 
Curriculum Vitae, no período da tarde das 14:00 horas às 18:00 
horas.

O candidato receberá o link da entrevista, com até um dia 
de antecedência. O agendamento da entrevista, será por ordem 
de entrega da prova escrita. O meio de comunicação oficial será 
o e-mail e o telefone celular com whatsapp, cadastrados na 
inscrição on-line.

4.2. Além da prova escrita, o candidato deverá demonstrar 
conhecimento de idioma estrangeiro, por meio de exame de pro-
ficiência em língua. O candidato deverá comprovar por meio de 
certificado expedido por instituição de reconhecida competência 
a proficiência em idioma estrangeiro Inglês, na inscrição ou após 
a matrícula, em até 6 meses;

4.2.1. Os testes aceitos para comprovação da proficiência 
em inglês são: IELTS International English Language Test: mínimo 
de 4,0 pontos; TOEFL-Test of English as Foreigh Language: TOEFL 
“paper based”: mínimo de 390; TOEFL ITP “Institutional Testing 
Program”: mínimo de 310 pontos; TOEFL “computer based”: 
mínimo de 150 pontos; TOEFL “internet based”: mínimo de 50 
pontos e TOEIC - Test of English for International Communica-
tion: mínimo de 450 pontos.

4.3. Caso o candidato não comprove a proficiência na 
língua inglesa nos dois momentos determinados no “item 4.2”, 
a matrícula do candidato poderá ser cancelada a critério do 
conselho do programa.

4.4. Os candidatos estrangeiros cuja língua materna não 
seja o Português, deverão submeter-se, também, à prova de 
proficiência em Língua Portuguesa no processo seletivo.

4.5. Para o cômputo da nota final, será realizada a média 
entre a nota da prova escrita e a nota da análise do Curriculum 
vitae. Será considerado aprovado o candidato que obtiver média 
igual ou superior a 6,0.

4.6. Demais informações poderão ser obtidas na Seção Téc-
nica de Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia do Campus 
de Araçatuba, pelos telefones (18) 3636-3308, site: http://www.
foa.unesp.br, e-mail: posgrad.foa@unesp.br.

5. DOS RECURSOS
5.1. O prazo para interposição de recurso será de 3 (três) 

dias úteis, contados da data da divulgação dos resultados finais.
5.2. O candidato deverá enviar por escrito, para a Seção 

Técnica de Pós-Graduação, o pedido de recurso apresentando 
fundamentação e embasamento.

5.3. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso 
será disponibilizada no site.

5.4. A Banca Examinadora constitui última instância para os 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.

6. DAS MATRÍCULAS
As matrículas para os aprovados no exame de seleção 

serão realizadas no ano de 2023, em datas a serem definidas. 
O link para a matrícula bem como a documentação necessária 
serão disponibilizados no site http://www.foa.unesp.br após a 
divulgação dos resultados do processo seletivo.

 CÂMPUS DE ARAÇATUBA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

EM ODONTOLOGIA
EDITAL 19/2022-DTA
Estarão abertas de 17 de outubro a 18 de novembro de 

2022, as inscrições para a prova de seleção de candidatos à 
matrícula no Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação 
em SAÚDE COLETIVA EM ODONTOLOGIA para o ano de 2023.

1.LINHAS DE PESQUISAS:
BIOÉTICA, ÉTICA E LEGISLAÇÃO E CIÊNCIAS FORENSES EM 

SAÚDE COLETIVA
EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE
GESTÃO DE SERVIÇOS E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
2. DAS VAGAS:
Mestrado: 08
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições estarão abertas de 17 de outubro de 2022 

(a partir das 08 horas – horário de Brasília) a 18 de novembro 
de 2022 (até às 23 horas – horário de Brasília) e serão realizadas 
on-line:1) inscrição e 2) upload dos documentos no sistema.

3.2. Inscrição on-line: Para inscrever-se o candidato deverá 
acessar o site www.foa.unesp.br, localizar os links correlatos 
à inscrição para aluno regular de Pós-Graduação e preencher 
todas as telas referentes à inscrição on-line até receber o e-mail 
de confirmação da inscrição. Ainda, a deferimento das inscrições 
está condicionado o upload dos documentos no sistema relacio-
nados abaixo, devidamente digitalizados em PDF, através do link 
mencionado acima.

3.3. Entrega da documentação: Os documentos relacio-
nados no item 3.4. devem ser anexados na inscrição online 
obrigatoriamente, não podendo ser recebidos por outro meio. Se 
certifique de que os documentos corretos foram anexados, e se 
certifique de salvar.

3.4. Documentos a serem anexados na inscrição online:
a) cópia da cédula de identidade ou protocolo de solici-

tação;
b) cópia do CPF (caso a cédula de identidade contenha o 

CPF, este item é dispensado);
c) se candidato estrangeiro, RNE/RNM ou Passaporte e 

Comprovante de estar em dia com o Serviço Federal de Migra-
ção;

d) Candidatos estrangeiros deverão ainda comprovar 
conhecimento de Língua Portuguesa;

e) cópia de diploma de Cirurgião Dentista expedido por 
estabelecimento oficial ou oficialmente reconhecido; (frente e 
verso) ou Certificado de Conclusão ou Atestado de matrícula 
para alunos matriculados em cursos de graduação em Odon-
tologia;

f) cópia do Histórico Escolar correspondente ao Curso de 
Graduação;

g) Curriculum Lattes (Plataforma CNPq) Documentado, isto 
é com comprovantes das formações acadêmicas, formações 
complementares, das produções em eventos, cursos, palestras, 
publicação de artigos, publicação de resumos em periódicos, 
etc., ordenados na mesma seqüência do Curriculum Lattes;

h) uma fotografia 3x4 recente;
i) comprovante de Proficiência em Língua Inglesa, de acordo 

com o disposto no item 4.2 deste edital;
j) cópia do comprovante de depósito da taxa de inscrição, 

no valor de R$ 85,00 (taxa vigente na Tabela de valores fixados 
pelo artigo 2.º da Resolução Unesp 57/98)

O pagamento poderá ser feito da seguinte forma:
- Seção de Finanças da Faculdade de Odontologia de Araça-

tuba/UNESP, Rua José Bonifácio, 1193 – Araçatuba/SP;
- depósito identificado ou transferência bancária - Faculdade 

de Odontologia de Araçatuba/UNESP - CNPJ: 48.031.918/0013- 
68 - BANCO DO BRASIL - Banco: 001 - Agência: 0179-1 – conta 
corrente n.º 230050-8; CHAVE PIX CNPJ= 48.031.918/0013-68;.

3.5. Poderão inscrever-se no processo seletivo e compor o 
corpo discente, alunos de graduação que não tenham concluído 
o curso.

3.6. O candidato aprovado para o curso de Mestrado que, 
no ato da inscrição, não tiver concluído a graduação, deverá, 
apresentar comprovante de conclusão do curso de graduação, 
no momento da matrícula ou até o agendamento da defesa da 
dissertação.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARAÇATUBA
 Faculdade de Odontologia
 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CÂMPUS DE ARAÇATUBA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA
Comunicado
O Diretor da Faculdade de Odontologia do Câmpus de 

Araçatuba/UNESP, no uso de suas atribuições estatutárias e 
regimentais e considerando a decisão do Conselho do Progra-
ma de Pós-Graduação em Ciências, em reunião realizada no 
dia 14/10/2022, TORNA SEM EFEITO o Edital n.º 18/2022-DTA, 
publicado no DOE de 06/10/2022, que trata do Processo Seletivo 
do Programa de Pós-Graduação em Ciência Odontológica desta 
Faculdade. Será divulgado novo edital para o processo seletivo 
visando às vagas de Mestrado para o ano de 2023.

(A denominação do Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Odontológica foi alterada para Ciências, conforme a Resolução 
Unesp nº 32, de 15/09/2022, publicada no D.O.E. de 16/09/2022)

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CÂMPUS DE ARAÇATUBA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA
EDITAL 20/2022-DTA
Estarão abertas de 17 de outubro a 18 de novembro de 

2022, as inscrições para a prova de seleção de candidatos 
à matrícula no Curso de MESTRADO, do Programa de Pós-
-Graduação em Ciências para o ano de 2023.

1. ÁREAS E LINHAS DE PESQUISA
Área de Biomateriais – Linha de pesquisa: Bioprodutos, Bio-

materiais e Nanobiomateriais: Propriedades Físicas, Químicas, 
Biológicas e Antimicrobianas;

Área de Endodontia – Linhas de pesquisa: Estudo das 
Condições Clínicas e das Propriedades dos Materiais que 
Influenciam no Tratamento Endodôntico Convencional, Cirúrgico 
ou Regenerativo / Inter-Relação entre as Infecções Bucais e as 
Alterações Sistêmicas;

Área de Saúde Bucal da Criança – Linhas de pesquisa: Cres-
cimento e Desenvolvimento Somático e Psicológico da Criança / 
Prevenção da Cárie Dentária / Reação Pulpar dos Materiais Res-
tauradores, Tratamentos Endodônticos e Traumatismo Dentário.

2.VAGAS:
2.1. Serão oferecidas o seguinte número de vagas no curso 

de Mestrado:
- Biomateriais: 08;
- Endodontia: 07;
- Saúde Bucal da Criança: 11.
3.DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições terão início às 09:00 horas do dia 17 de 

outubro de 2022 e término às 23:00 horas do dia 18 de novem-
bro de 2022 e serão realizadas on-line:1) inscrição e 2) envio da 
documentação (upload dos documentos no sistema)

3.1.1. Inscrição on-line: Para inscrever-se o candidato deve-
rá acessar a página eletrônica da FOA – Unesp, www.foa.unesp.
br, localizar os links correlatos à inscrição para aluno regular de 
Pós-Graduação e preencher todas as telas referentes à inscrição 
on-line, até receber o e-mail de confirmação da inscrição. Ainda, 
o deferimento das inscrições está condicionado ao encaminha-
mento dos documentos relacionados no item 3.4, devidamente 
digitalizados em PDF, através do link específico, localizado na 
página mencionada.

3.1.2. Entrega da documentação: Os documentos relacio-
nados no item 3.4. devem ser anexados na inscrição on-line 
obrigatoriamente em PDF, não podendo ser recebidos por outro 
meio. O candidato deverá certificar-se de que os documentos 
corretos foram anexados e salvos.

3.2. A inscrição será EFETIVADA, somente após a confirma-
ção do pagamento da taxa de inscrição, a efetivação da inscrição 
on-line e a verificação da documentação enviada.

3.3. As inscrições com documentação incompleta ou cujo 
pagamento da taxa não foi confirmado serão automaticamente 
INDEFERIDAS. Não haverá devolução de taxa de inscrição.

3.4. Documentos necessários para inscrição:
a) uma fotografia 3x4 recente;
b) cópia da cédula de identidade ou protocolo de solici-

tação;
c) cópia do CPF;
d) cópia do Histórico Escolar correspondente ao Curso de 

Graduação;
e) cópia do Diploma do Curso Superior (frente e verso) ou 

Certificado de Conclusão ou Atestado de matrícula para alunos 
matriculados em cursos de graduação;

f) cópia do comprovante de depósito da taxa de inscrição, 
no valor de R$ 85,00 (taxa vigente na Tabela de valores fixados 
pelo artigo 2.º da Resolução Unesp 57/98);

O pagamento será feito da seguinte forma:
- depósito identificado ou transferência bancária - Faculdade 

de Odontologia de Araçatuba/UNESP - CNPJ: 48.031.918/0013- 
68 - BANCO DO BRASIL - Banco: 001 - Agência: 0179-1 – conta 
corrente n.º 230050-8; CHAVE PIX CNPJ= 48.031.918/0013-68;

g) Curriculum Plataforma Lattes documentado, isto é com 
comprovantes das formações acadêmicas, formações comple-
mentares, das produções em eventos, cursos, palestras, publi-
cação de artigos, publicação de resumos em periódicos, etc., 
ordenados na mesma sequência do Curriculum Lattes;

h) se candidato estrangeiro, RNE ou Passaporte e Com-
provante de estar em dia com o Serviço Federal de Migração;e,

i) Candidatos estrangeiros deverão ainda comprovar conhe-
cimento de Língua Portuguesa, conforme item 4.4;

3.5. O candidato aprovado para o curso de Mestrado que, 
no ato da inscrição, não tiver concluído a graduação, deverá 
apresentar comprovante de conclusão do curso de graduação, 
no momento da matrícula ou até o agendamento da defesa da 
dissertação.

3.6. Deverá ser respeitada a legislação específica do Conse-
lho Regional de Odontologia em relação as atividades clínicas;

3.7. Efetuada a inscrição, o candidato deverá acompanhar 
no site: http://www.foa.unesp.br, o andamento da sua inscrição: 
deferida ou indeferida. Somente poderá participar do exame de 
seleção o candidato cuja inscrição foi deferida.

A Faculdade de Odontologia do Campus de Araçatuba 
não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida 
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados (inscrição on-line) ou 
upload dos documentos no sistema no prazo estipulado neste 
edital. O descumprimento das instruções para inscrição via 
Internet e/ou upload dos documentos no sistema implicará na 
não efetivação da inscrição.

4. DAS PROVAS
4.1. A prova de seleção será realizada no dia 28 de 

novembro de 2022, de forma remota (on-line) e constará das 
seguintes etapas:

- Prova Escrita
- Análise e arguição do Curriculum vitae pela Banca Exa-

minadora
4.1.1. Prova escrita de conhecimento específico na área de 

concentração (nota mínima de 7,0 - eliminatória), no período 
da manhã das 08:30 horas às 11:30 horas. Para a realização da 
prova on-line o candidato precisará de computador com câmera, 
áudio e microfone. O processo seletivo será gravado, portanto as 
câmeras deverão ficar abertas durante todo o tempo de prova 
e no término, os candidatos deverão fotografar a prova e enviar 
para o e-mail do presidente da banca.

18h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do can-
didato 04

Dia 25/11/22 - sexta-feira
11h00min - Prova Didática do candidato 01
13h00min - Prova de Arguição do candidato 01
14h00min - Prova Didática do candidato 02
15h00min - Prova de Arguição do candidato 02
16h00min - Prova Didática do candidato 03
17h00min - Prova de Arguição do candidato 03
18h00min - Prova Didática do candidato 04
19h00min - Prova de Arguição do candidato 04
Dia 28/11/22 - segunda-feira
08h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do can-

didato 05
10h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do can-

didato 06
13h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do can-

didato 07
15h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do can-

didato 08
17h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do can-

didato 09
Dia 29/11/22 - terça-feira
08h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do candida-

to 10 seguido de Prova Didática do candidato 05
09h00min - Prova de Arguição do candidato 05
10h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do candida-

to 11 seguido de Prova Didática do candidato 06
11h00min - Prova de Arguição do candidato 06
13h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do candida-

to 12 seguido de Prova Didática do candidato 07
14h00min - Prova de Arguição do candidato 07
15h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do candida-

to 13 seguido de Prova Didática do candidato 08
16h00min - Prova de Arguição do candidato 08
17h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do candida-

to 14 seguido de Prova Didática do candidato 09
18h00min - Prova de Arguição do candidato 09
Dia 30/11/22 - quarta-feira
08h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do candida-

to 15 seguido de Prova Didática do candidato 10
09h00min - Prova de Arguição do candidato 10
10h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do candida-

to 16 seguido de Prova Didática do candidato 11
11h00min - Prova de Arguição do candidato 11
13h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do candida-

to 17 seguido de Prova Didática do candidato 12
14h00min - Prova de Arguição do candidato 12
15h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do candida-

to 18 seguido de Prova Didática do candidato 13
16h00min - Prova de Arguição do candidato 13
17h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do candida-

to 19 seguido de Prova Didática do candidato 14
18h00min - Prova de Arguição do candidato 14
Dia 01/12/22 - quinta-feira
08h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do candida-

to 20 seguido de Prova Didática do candidato 15
09h00min - Prova de Arguição do candidato 15
10h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do candida-

to 21 seguido de Prova Didática do candidato 16
11h00min - Prova de Arguição do candidato 16
13h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do candida-

to 22 seguido de Prova Didática do candidato 17
14h00min - Prova de Arguição do candidato 17
15h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do candida-

to 23 seguido de Prova Didática do candidato 18
16h00min - Prova de Arguição do candidato 18
17h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do candida-

to 24 seguido de Prova Didática do candidato 19
18h00min - Prova de Arguição do candidato 19
Dia 02/12/22 - sexta-feira
08h00min - Prova Didática do candidato 20
09h00min - Prova de Arguição do candidato 20
10h00min - Prova Didática do candidato 21
11h00min - Prova de Arguição do candidato 21
13h00min - Prova Didática do candidato 22
14h00min - Prova de Arguição do candidato 22
15h00min - Prova Didática do candidato 23
16h00min - Prova de Arguição do candidato 23
17h00min - Prova Didática do candidato 24
18h00min - Prova de Arguição do candidato 24
Dia 05/12/22 - segunda-feira
08h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do can-

didato 25
Dia 06/12/22 - terça-feira
08h00min - Prova Didática do candidato 25
09h00min - Prova de Arguição do candidato 25
10h30min - Divulgação das notas, proclamação pública do 

resultado e elaboração de parecer circunstanciado.
Este calendário prevê o comparecimento e aprovação 

de todos os candidatos nas provas eliminatórias. Caso haja 
ausência(s) e/ou eliminações, o mesmo será adequado.

A Comissão Julgadora, definida através da Resolução da 
Congregação/IQ nº 173/2022, será constituída pelos seguintes 
membros: Titulares: Alessandra Sussulini, Gildo Girotto Júnior, 
Lúcia Helena Sasseron, Alfredo Luis Martins Lameirão Mateus, 
Salete Linhares Queiroz. Suplentes: Carla Beatriz Grespan Botto-
li, Ítalo Odone Mazali, Paulo César Muniz de Lacerda Miranda, 
Eduardo Galembeck, Márlon Herbert Flora Barbosa Soares, Mar-
celo Giordan Santos, Gerson de Souza Mól, Aguinaldo Robinson 
de Souza, Paulo Alves Porto.

Ficam convocados os senhores membros da Comissão 
Julgadora e os candidatos: Alexandre Saron, Andressa Ribeiro 
Pereira, Camilla Henriques Maia de Camargos, Cássio Ricardo 
Fares Riedo, Cléo Thomás Gabriel Vilela Menegaz Teixeira Pires, 
Daniele Marcondes Ferreira, Ettore Paredes Antunes, Franciani 
Cássia Sentanin, Iguatinã de Melo Costa, Ivan Araujo Mariano, 
Jicarla Portela Rebouças, Julio Cesar Queiroz de Carvalho, Laís 
Pellizzer Gabriel, Leandro Antônio de Oliveira, Luciane Fernan-
des de Goes Bazetti, Marco Antonio Logli, Mônica Huguenin 
de Araujo Faria, Prislaine Pupolin Magalhães, Rafaela Fernanda 
Carvalhal Passos, Rosivânia da Silva Andrade, Sabir Khan, Saulo 
Quintana Gomes, Silmar José Spinardi Franchi, Thiago Antunes 
Souza e Victor Gomes Lima Ferraz.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
EDITAL
Concurso de provas e títulos para obtenção do Título de 

Livre Docente, na área de Linguagens e Educação Linguística 
em Língua Materna, na disciplina LA-104 Letramentos: Teoria e 
Prática, do Departamento de Linguística Aplicada do Instituto de 
Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas. O 
Concurso de que trata este edital será realizado de forma remo-
ta, com o uso de tecnologias de informação, no dia 21/11/2022, 
com início às 9:00 horas, com o seguinte calendário fixado para 
a realização das provas:

Dia 21/11/2022 – segunda-feira:
9h00 - Abertura dos Trabalhos;
09:15h – Prova de Títulos;
10:15h - Prova Didática;
13:00h – Prova de Arguição
A Comissão Julgadora estará constituída pelos seguintes 

Professores Doutores: TITULARES: Raquel Salek Fiad - Presi-
dente (UNICAMP), Clara Zeni Camargo Dornelles (UNIPAMPA), 
Sandoval Nonato Gomes Santos (USP), Viviane Maria Heberle 
(UFSC) e Wagner Rodrigues Silva (UFT). SUPLENTES: Adair Vieira 
Gonçalves (UFGD), Júlio César Rosa de Araújo (UFC) e Nara 
Hiroko Takaki (UFMS).

Ficam, pelo presente comunicado, convocados os membros 
da Comissão Julgadora e o candidato inscrito, Prof. Dr. Petrilson 
Alan Pinheiro da Silva.

3.4. Caso o concurso seja realizado de forma remota, todas 
as sessões públicas serão gravadas com uso de tecnologia dispo-
nível nas unidades e arquivadas junto à Direção da unidade por 
no mínimo 6 (seis) meses após a homologação dos resultados 
pela CEPE.

3.4.1. A gravação de que trata o ‘caput’ poderá ser dispo-
nibilizada na íntegra ou em partes, mediante solicitação formal 
protocolizada junto à Direção da unidade responsável pelo 
concurso e assinatura de termo de responsabilidade pela guarda 
das informações e proibição de divulgação do todo ou de partes 
de seu conteúdo.

3.4.2. As etapas do concurso que ocorrerem de forma remo-
ta serão suspensas caso ocorra problema técnico que impeça 
a participação adequada de algum examinador ou candidato.

3.4.3. Ocorrendo um problema técnico durante a realização 
de uma etapa, esta deverá ser retomada a partir do estágio em 
que ocorreu o referido problema.

3.4.4. As razões da interrupção deverão estar registradas 
em ata, bem como a decisão da Comissão quanto às condições 
e prazo de retomada, incluindo a necessidade de se postergar o 
calendário incialmente divulgado.

IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
4. Cada examinador atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez) a 

cada uma das provas.
4.1. A nota final de cada examinador será a média das notas 

por ele atribuídas às provas.
4.2. Os candidatos que alcançarem, de 3 (três) ou mais 

examinadores, a média mínima 7,0 (sete), serão julgados habili-
tados à Livre-Docência.

4.3. Os membros da Comissão Julgadora emitirão o julga-
mento no mesmo dia da realização de cada prova mencionada 
no item III deste edital.

4.4. A Comissão Julgadora, terminadas as provas, emitirá 
um parecer circunstanciado, único e conclusivo, sobre o resul-
tado do concurso que será submetido à aprovação da Congre-
gação da Unidade.

4.5. Caso o concurso seja realizado de forma remota, o 
parecer emitido pela Comissão Julgadora poderá ser assinado de 
forma eletrônica (e-mail) ou mediante assinatura digital, deven-
do todos os documentos pertinentes ao concurso ser anexados 
aos autos correspondentes.

4.6. O parecer da Comissão Julgadora só poderá ser 
rejeitado pela Congregação, por erro formal de procedimento, 
mediante o voto da maioria absoluta dos membros.

4.7. A ciência da tabela de notas e da ata pelos candidatos 
será realizada de forma eletrônica, por meio de usuário e senha 
gerada especificamente para essa finalidade.

4.8. Todas as ocorrências observadas durante o concurso 
deverão ser registradas em ata elaborada pela Comissão 
Julgadora.

4.9. O resultado final do concurso para Livre-Docente, 
devidamente aprovado pela Congregação do Instituto de Física 
“Gleb Wataghin”, será submetido à homologação da Câmara de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, com posterior publicação no D.O.E.

V - DO RECURSO
5. Do julgamento do concurso caberá recurso, exclusiva-

mente de nulidade, à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão.
VI – DA LEGISLAÇÃO
6. O presente concurso obedecerá às disposições conti-

das na Deliberação CONSU-A-60/2020 e Deliberação CONSU-
-A-14/08 e 32/11 que estabelece o perfil de Professor Associado 
I (MS-5.1) do Instituto de Física “Gleb Wataghin”.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE QUÍMICA
EDITAL
Concurso público de provas e títulos, para provimento de 

um cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1, na área de Ensino 
de Química, na disciplina QG101 Química I e QG760 Projetos 
de Ensino em Química, do Instituto de Química da Universidade 
Estadual de Campinas.

Dia 21/11/22 - segunda-feira, sala IQ-14
07h40min - Início das atividades e sorteio dos candidatos 

para a ordem da arguição oral do Plano de Trabalho e demais 
provas.

08h00min - Prova Específica, escrita dissertativa
16h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 01
17h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 02
18h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 03
Dia 22/11/22 - terça-feira
08h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 04
09h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 05
10h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 06
11h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 07
13h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 08
14h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 09
15h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 10
16h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 11
17h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 12
18h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 13
Dia 23/11/22 - quarta-feira
08h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 14
09h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 15
10h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 16
11h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 17
13h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 18
14h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 19
15h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 20
16h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 21
17h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 22
18h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 23
Dia 24/11/22 - quinta-feira
08h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 24
09h00min - Prova Específica, arguição oral do Plano de 

Trabalho do candidato 25
10h30min - Abertura das notas e proclamação pública do 

resultado da Prova Específica
11h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do can-

didato 01
14h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do can-

didato 02
14h10min - Prova de Títulos
16h00min - Sorteio do ponto da Prova Didática do can-

didato 03

perucelo
Linha poligonal




