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NOME Ana Carla Vieira Ottoni – RG 471043205 - Média 
Final 8,2 – Classificação 2º

Examinador: Prova escrita (peso 1) / Títulos (peso 2) / 
Didática (peso 2) / Prova de análise e arguição do projeto de 
pesquisa, do plano de atividades para a graduação e para a 
pós-graduação e do plano de ações de extensão universitária 
(peso 1) / Média

Examinador 1: 7,4 / 9,2 / 8,0 / 6,9 / 7,9
Examinador 2: 7,6 / 9,2 / 8,9 / 8,3 / 8,5
Examinador 3: 7,1 / 9,2 / 8,1 / 8,1 / 8,1
Média prova escrita: 7,3
CANDIDATOS NÃO APROVADOS
Nº / Ordem de Inscrição: P2022-2697-U65ULIA8O8 - RG 

400400741 - Média Final 7,5
Examinador x: Prova escrita (peso 1) / Títulos (peso 2) / 

Didática (peso 2) / Prova de análise e arguição do projeto de 
pesquisa, do plano de atividades para a graduação e para a 
pós-graduação e do plano de ações de extensão universitária 
(peso 1) / Média

Examinador 1: 6,0 / 9,2 / 7,0 / 8,7 / 7,7
Examinador 2: 6,1 / 9,2 / 6,1 / 9,1 / 7,6
Examinador 3: 5,2 / 9,2 / 5,7 / 8,5 / 7,2
Média prova escrita: 5,8
Nº / Ordem de Inscrição: P2022-2697-NNNE8DR5E4 - RG 

426891259- Média Final 6,8
Examinador x: Prova escrita (peso 1) / Títulos (peso 2) / 

Didática (peso 2) / Prova de análise e arguição do projeto de 
pesquisa, do plano de atividades para a graduação e para a 
pós-graduação e do plano de ações de extensão universitária 
(peso 1) / Média

Examinador 1: 4,8 / 9,2 / 6,0 / 7,6 / 6,9
Examinador 2: 4,1/ 9,2 / 5,7 / 8,3 / 6,8
Examinador 3: 4,1 / 9,2 / 5,7 / 7,7 / 6,7
Média prova escrita: 4,3
Nº / Ordem de Inscrição: P2022-2697-LOOT0ZZ87R - RG 

23881547X- Média Final 4,7
Examinador x: Prova escrita (peso 1) / Títulos (peso 2) / 

Didática (peso 2) / Prova de análise e arguição do projeto de 
pesquisa, do plano de atividades para a graduação e para a 
pós-graduação e do plano de ações de extensão universitária 
(peso 1) / Média

Examinador 1: 1,6 / 9,2 / 4,3 / 3,4 / 4,6
Examinador 2: 1,0 / 9,2 / 4,4 / 4,5 / 4,8
Examinador 3: 1,2 / 9,2 / 4,3 / 3,8 / 4,6
Média prova escrita: 1,3
CANDIDATO ELIMINADO
Nº / Ordem de Inscrição: P2022-2697-2I0C9VL8OP - RG 

128547595
CANDIDATOS AUSENTES
Nº / Ordem de Inscrição: P2022-2697-LDEOP07160 - RG 

97197687
Nº / Ordem de Inscrição: P2022-2697-OB20O6E960 - RG 

574107769
Nº / Ordem de Inscrição: P2022-2697-0JJSASACJD - RG 

7263460
 RETIFICAÇÃO: EDITAL 341/2022
Abertura de Inscrições para o Concurso
Público, regido pelas Instruções Especiais, parte integrante 

deste Edital, para contratação
de uma função de Assistente de Suporte Acadêmico III, sob 

regime da CLT, na condição
de Técnico-administrativo Substituto.
Onde se lê: II – DAS INSCRIÇÕES
1. A inscrição deverá ser efetuada das 00h00 horas de 

02/12/2023 às 17h00 horas de 16/01/2023, exclusivamente 
via internet. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o 
site https://inscricoes.unesp.br, localizando os links correlatos à 
inscrição; LEIA-SE:

II – DAS INSCRIÇÕES
1. A inscrição deverá ser efetuada das 00h00 horas de 

02/01/2023 às 17h00 horas de 16/01/2023, exclusivamente 
via internet. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o 
site https://inscricoes.unesp.br, localizando os links correlatos 
à inscrição.

 CÂMPUS DE BAURU
FACULDADE DE CIÊNCIAS
RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO
Edital 13/2022 – DTA/FC
A Diretora da Faculdade de Ciências, Unesp, Câmpus de 

Bauru, torna público o Resultado Final do Concurso Público de 
Títulos e Provas no conjunto de disciplinas “Psicologia do Exer-
cício Físico”; “Treinamento Esportivo: variáveis psicológicas que 
interferem no desempenho do atleta ", junto ao Departamento 
de Educação Física, para obtenção do Título de Livre-Docente 
em “Psicologia do Esporte e do Exercício Físico”, realizado 
nos dias 15 e 16.12.2022 (Edital publicado no Diário Oficial do 
Estado de 11.11.2022, pág. 190- 191). A Comissão Examinadora 
aprovou o candidato Prof. Dr. Carlos Eduardo Lopes Verardi, R.G 
11.953.643-2, com a Média Final 8,52 (oito inteiros e cinquenta 
e dois centésimos), cabendo recurso no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a partir desta publicação.

(Proc. 1200/2019 Vol.1)

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Instituto de Biociências
 Edital n° 236/2022-STGP-IBB
O Diretor do Instituto de Biociências do Campus de Botu-

catu, TORNA PÚBLICO, por meio da Seção Técnica de Gestão de 
Pessoas, o RESULTADO FINAL, do Concurso Público de Provas e 
Títulos para o provimento de 01 cargo de PROFESSOR TITULAR, 
Efetivo da PP do QDUNESP, em RDIDP, lotado no Departamento 
de Ciências Químicas e Biológicas do Instituto de Biociências do 
Câmpus de Botucatu, na disciplina de Genética, realizado no dia 
15/12/2022, conforme Edital n° 152/2022-STGP-IBB - Abertura 
de Inscrições, publicado no D.O.E. de 09/08/2022, Executivo I.

CANDIDATO HABILITADO:
Nome do Candidato – RG – Média Final - Classificação.
Celso Luís Marino – 9.146.323-3 – 10,00 – 1º
Caberá recurso à Congregação, sob os aspectos formal e 

legal, no prazo de 10 dias úteis, contados da data da publicação 
deste Edital no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

(Processo nº 91/2022-IBB)
Botucatu, 19 de novembro de 2.022
 Edital n° 237/2022-STGP-IBB
O Diretor do Instituto de Biociências do Campus de Botu-

catu, TORNA PÚBLICO, por meio da Seção Técnica de Gestão de 
Pessoas, o RESULTADO FINAL, do Concurso Público de Provas e 
Títulos para o provimento de 01 cargo de PROFESSOR TITULAR, 
Efetivo da PP do QDUNESP, em RDIDP, lotado no Departamento 
de Fisiologia do Instituto de Biociências do Câmpus de Botucatu, 
na disciplina de Fisiologia Humana, realizado no dia 19/12/2022, 
conforme Edital n° 133/2022-STGP-IBB - Abertura de Inscrições, 
publicado no D.O.E. de 23/06/2022, Executivo I.

CANDIDATO HABILITADO:
Nome do Candidato – RG – Média Final - Classificação.
Clélia Akiko Hiruma Lima – 17.216.195 – 10,00 – 1º
Caberá recurso à Congregação, sob os aspectos formal e 

legal, no prazo de 10 dias úteis, contados da data da publicação 
deste Edital no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

(Processo nº 1493/2019-IBB)
Botucatu, 19 de novembro de 2.022

 CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA
 Faculdade de Engenharia
 FACULDADE DE ENGENHARIA
CÂMPUS DE ILHA SOLTEIRA
EDITAL Nº 460/2022-STGP - 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 
408/2022-STGP, na área: Engenharia Civil, subárea de conheci-

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.

 EDITAL nº 165/2022-STGP/DTAd – Resultado Final
A Direção da Faculdade de Odontologia do Campus de 

Araçatuba-UNESP, torna público o resultado final do Concurso 
Público de Títulos e Provas para contratação de 1(um) Professor 
Substituto, por prazo determinado, em caráter emergencial, para 
atender a excepcional interesse público, no ano letivo de 2022 
e pelo prazo máximo de 10(dez) meses, sob o regime jurídico 
da CLT e Legislação Complementar, em jornada de 24 horas 
semanais de trabalho, na disciplina de Prótese Total e Oclusão, 
junto ao Departamento de Materiais Odontológicos e Prótese, 
realizado nos dias 15 e 16/12/2022, decidindo indicar o candida-
to aprovado para preencher a função, por atender às exigências 
e os critérios estabelecidos no edital 148/2022-STGP/DTAd, 
publicado no DOE de 28/10/2022, na seguinte conformidade:

CANDIDATO HABILITADO:
CLASSIFICAÇÃO - NOME – RG. – MÉDIA FINAL
Comissão Examinadora/notas por Examinador – Análise 

Curricular (Peso 2) – Prova Escrita (Peso 1) - Didática (Peso 2) - 
Média Final por Examinador.

1º – CLÓVIS LAMARTINE DE MORAES MELO NETO – 
9.880.022-0-SESP/PR – 8,99;

1º Exam. Profª. Associada Tânia Adas Saliba – 15,92 – 9,20 
– 20,00 – 9,02;

2º Exam. Profº. Associado Ronald Jefferson Martins – 15,92 
– 9,20 – 20,00 – 9,02,

3º Exam. Profª. Ass.Doutora Alessandra Marcondes Aranega 
– 15,92 – 9,30 – 19,40 – 8,92;

2º – HISKELL FRANCINE FERNANDES E OLIVEIRA – 
48.511.797-SSP/SP – 8,80;

1º Exam. Profª. Associada Tânia Adas Saliba – 17,52 – 8,80 
– 17,20 – 8,70;

2º Exam. Profº. Associado Ronald Jefferson Martins – 17,52 
– 8,80 – 17,80 – 8,82,

3º Exam. Profª. Ass.Doutora Alessandra Marcondes Aranega 
– 17,52 – 8,50 – 18,40 – 8,88;

3º – CRISTIANE MAYUMI INAGATI – 9.481.317-4-SESP/
PR – 7,58;

1º Exam. Profª. Associada Tânia Adas Saliba – 13,66 – 8,90 
– 15,00 – 7,51;

2º Exam. Profº. Associado Ronald Jefferson Martins – 13,66 
– 9,00 – 15,80 – 7,69,

3º Exam. Profª. Ass.Doutora Alessandra Marcondes Aranega 
– 13,66 – 9,00 – 15,00 – 7,53;

Caberá recurso no prazo de 5 dias úteis contados da data 
desta publicação, mediante requerimento dirigido à Congrega-
ção da Faculdade de Odontologia do Câmpus de Araçatuba e 
encaminhado através do endereço eletrônico: https://inscricoes.
unesp.br

Processo FOA-795/2022.

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Instituto de Química
 EDITAL Nº 227/2022 – IQ/CAr – CONVOCAÇÃO - SEGUNDA 

FASE PROVAS
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa do Instituto 

de Química do Câmpus de Araraquara, CONVOCA os candi-
datos abaixo relacionados, inscritos no concurso público de 
títulos e provas para provimento de 01 (um) cargo de Professor 
Assistente, em RDIDP, junto ao Departamento de Química Ana-
lítica, Físico-Química e Inorgânica, na área de conhecimento: 
Físico-Química, objeto do Edital nº 155/2022 – IQ/CAr, para a 
SEGUNDA FASE das provas a serem realizadas nos dias 10 e 
11/01/2023, no dia e horário discriminado a seguir para cada 
candidato, nas dependências do Anfiteatro da Biblioteca do Ins-
tituto de Química – Campus de Araraquara, sito à Rua Professor 
Francisco Degni, nº 55 – Bairro Quitandinha -Araraquara – SP.

Os candidatos deverão atentar para as seguintes instruções: 
comparecer ao local das provas no horário estipulado, munidos 
de documento de identidade e obedecer às recomendações do 
item 8.2 e seus subitens do Edital 155/22-IQ/CAr – Abertura de 
Inscrições.

Não haverá segunda chamada para as provas, seja qual for 
o motivo alegado, importando ausência do(s) candidato(s) na 
sua eliminação do concurso público.

N. INSC.-NOME-RG-DIA-HORÁRIO
11 - Luiz Henrique Vieira - 46.066.207-7 – 10 - 08:00
12 - Rafael Aparecido Ciola Amoresi - 65.757.250-0 – 10 

- 10:00
21 - João Carlos Perbone de Souza - 14.677.036 – 10 - 

14:00
27 - André Henrique Baraldi Dourado - 48.744.239-8 – 10 

- 16:00
A leitura pública de que trata o item 10.4 do Edital de Aber-

tura de Inscrições será realizada no dia 11/01/2023 no mesmo 
local das provas.

(Proc. nº 311/22 – IQ/CAr).
Araraquara, 19 de dezembro de 2022.

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Ciências
 EDITAL Nº 339/2022-STGP – Resultado e Classificação 

FINAL
A Diretora da Divisão Técnica Administrativa, da Faculdade 

de Ciências, TORNA PÚBLICO o resultado e classificação FINAL 
do Concurso Público de Títulos e Provas para provimento de 1 
(um) cargo de Professor Assistente, em RDIDP, junto ao Depar-
tamento de Psicologia, na área do conhecimento: Tratamento e 
Prevenção Psicológica, objeto do Edital nº 203/2022-STGP, reali-
zado no período de 28 a 30/11/2022, na seguinte conformidade:

CANDIDATOS APROVADOS
NOME Taís Chiodelli – RG 2095932 - Média Final 8,8 – 

Classificação 1º
Examinador: Prova escrita (peso 1) / Títulos (peso 2) / 

Didática (peso 2) / Prova de análise e arguição do projeto de 
pesquisa, do plano de atividades para a graduação e para a 
pós-graduação e do plano de ações de extensão universitária 
(peso 1) / Média

Examinador 1: 8,3 / 8,4 / 7,8 / 9,9 / 8,6
Examinador 2: 8,3 / 8,4 / 9,2 / 10,0 / 9,0
Examinador 3: 8,2 / 8,4 / 8,5 / 9,9 / 8,7
Média prova escrita: 8,2

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

de Mestrado:
- Biomateriais: 04;
- Saúde Bucal da Criança: 04.
3.DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições terão início às 09:00 horas do dia 21 de 

dezembro de 2022 e término às 23:00 horas do dia 16 de janeiro 
de 2023 e serão realizadas on-line em duas etapas:1) inscrição 
on-line e 2) upload da documentação.

3.1.1. Inscrição on-line: Para inscrever-se o candidato deve-
rá acessar a página eletrônica do Programa, em https://www.
foa.unesp.br/#!/pos/ppgco/processo-seletivo/mestrado/, entrar 
no link correlato à inscrição para aluno regular de Pós-Gradu-
ação, disponível em https://sistemas.unesp.br/posgraduacao/
publico/inscricao.principal.action?unidade=21&tipo=REGULAR,

localizar o Curso/Área do Programa de Pós-Graduação e 
preencher todas as abas referentes ao cadastro online, até rece-
ber o e-mail de confirmação da inscrição online.

3.1.2. Upload da documentação: Após a efetivação da 
inscrição on-line o candidato receberá um e-mail com as infor-
mações do link, login e senha para acesso ao upload de docu-
mentos. O candidato deverá anexar os documentos relacionados 
no item 3.4., por meio de upload de arquivos no formato PDF 
(Portable Document Format) no campo correspondente.

Durante o período de inscrições, o candidato poderá rea-
lizar alterações nos arquivos ou inserir documentos que ainda 
não tenha inserido ou, ainda, substituir documentos que tenha 
inserido incorretamente. O deferimento da inscrição está condi-
cionado ao upload dos documentos relacionados no item 3.4. 
Não será recebida qualquer documentação, via e-mail ou correio. 
O candidato que não apresentar todos os documentos listados 
no item 3.4 terá sua inscrição automaticamente indeferida. 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 solicitação 

(tem que ser o RG, não pode ser a carteira de habilitação ou 
carteira de classe);

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: Arquivo 
único em pdf contendo o Curriculum Lattes e as cópias digi-
talizadas dos comprovantes de toda documentação listada 
no currículo, tais como das formações acadêmicas, formações 
complementares, das produções em eventos, cursos, palestras, 
publicação de artigos, publicação de resumos em periódicos, 
etc., ordenados e inseridas na mesma sequência que aparecem 
no Curriculum Lattes. O candidato que apresentar o curriculum 
lattes sem as cópias das documentações terá sua inscrição 
automaticamente indeferida;

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 Con-
selho Regional de Odontologia em relação a atividades clínicas;

3.7. Efetuada a inscrição, o candidato deverá acompanhar 
no link do Programa: https://www.foa.unesp.br/#!/pos/ppgco/
processo-seletivo/mestrado/, 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 30 de janeiro 

de 2023, 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.

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.
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 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
CONCURSO PÚBLICO UNICAMP – EDITAL Nº 121/2022
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos da Universidade 

Estadual de Campinas – UNICAMP e a Fundação para o Ves-
tibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” – Fundação VUNESP RETIFICAM a Republicação de Edital 
de Abertura de Inscrições do Concurso Público nº 121/2022 
para a função de Técnico de Enfermagem pela Carreira de 
Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão - PAEPE, 
publicado no Diário Oficial do Estado em 11 de novembro de 
2022, conforme segue:

Onde se lê:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conhecimentos Específicos: Assistência de enfermagem 

clínica e cirúrgica ao paciente adulto e pediátrico. Assistência de 
enfermagem ao paciente crítico. Fundamentos de enfermagem. 
Legislação do exercício profissional. Noções básicas de Central 
de materiais esterilizados e Centro cirúrgico. Princípios e dire-
trizes do Sistema Único de Saúde. Princípios fundamentais de 
preparo, diluição e administração de medicamentos. Princípios 
gerais de tratamento de feridas e estomias. Anotação/registro de 
enfermagem. Reprocessamento de artigos para a saúde. Saúde 
baseada em evidências. Segurança do paciente. Atendimento de 
urgência e emergência. Valores e princípios éticos do exercício 
profissional; Medidas para proteger a saúde e segurança dos 
trabalhadores de saúde. Assistência de Enfermagem na saúde 
reprodutiva da mulher, parto, aborto, puerpério, climatério, situ-
ações de violência sexual e doenças sexualmente transmissíveis. 
Assistência de enfermagem a mulher acometida por doenças 
oncoginecológicas e oncomamárias nas diferentes fases: pre-
venção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Assistência de 
enfermagem ao recém-nascido de alto e de baixo risco, reanima-
ção neonatal em sala de parto, e assistência de enfermagem no 
aleitamento materno. Atenção ao recém-nascido de baixo peso. 
Matemática aplicada.

Leia-se:
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Conhecimentos Específicos: Assistência de enfermagem 

clínica e cirúrgica ao paciente adulto e pediátrico. Assistência de 
enfermagem ao paciente crítico. Fundamentos de enfermagem. 
Legislação do exercício profissional. Noções básicas de Central 
de materiais esterilizados e Centro cirúrgico. Princípios e dire-
trizes do Sistema Único de Saúde. Princípios fundamentais de 
preparo, diluição e administração de medicamentos. Princípios 
gerais de tratamento de feridas e estomias. Anotação/registro de 
enfermagem. Reprocessamento de artigos para a saúde. Saúde 
baseada em evidências. Segurança do paciente. Atendimento de 
urgência e emergência. Valores e princípios éticos do exercício 
profissional; Medidas para proteger a saúde e segurança dos 
trabalhadores de saúde. Assistência de Enfermagem na saúde 
reprodutiva da mulher, parto, aborto, puerpério, climatério, situ-
ações de violência sexual e doenças sexualmente transmissíveis. 
Assistência de enfermagem a mulher acometida por doenças 
oncoginecológicas e oncomamárias nas diferentes fases: pre-
venção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Assistência de 
enfermagem ao recém-nascido de alto e de baixo risco, reani-
mação neonatal em sala de parto, e assistência de enfermagem 
no aleitamento materno. Atenção ao recém-nascido de baixo 
peso. Matemática aplicada à enfermagem: Conceitos básicos 
e operações com números naturais, sentenças matemáticas, 
números racionais e sua forma fracionária, números decimais, 
sistema métrico decimal, unidades de peso, medidas e tempo, 
porcentagem e regra de três. Cálculo de dosagens em adultos e 
crianças e operações matemáticas para aplicação de cálculos na 
diluição e administração de medicamentos.

Ficam mantidas as demais informações constantes na Repu-
blicação de Edital de Abertura de Inscrições.

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

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE QUÍMICA
EDITAL
Fica prorrogado por mais 10 (dez) dias úteis, a contar de 

21/12/2022, o prazo para recebimento de inscrições para o Pro-
cesso Seletivo Sumário para admissão em caráter emergencial, 
por tempo determinado, de Professor Doutor, no nível MS-3.1, 
em RTP (Regime de Turno Parcial – 12 horas semanais), da 
Carreira do Magistério Superior, pelo regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho, vinculada ao Regime Geral de Previdência 
Social, nos termos do §13 do artigo 40 da Constituição Federal, 
por um período de 365 dias ou até que se realize concurso 
público, na área de Química Orgânica, para as disciplinas QO623 
- Química Orgânica Experimental, QO427 - Química Orgânica I, 
QO620 – Química Orgânica Experimental II e QO622 – Química 
Orgânica Experimental II junto ao Departamento de Química 
Orgânica, do Instituto de Química da Universidade Estadual de 
Campinas, publicado no D.O.E. de 01/12/2022, Poder Executivo, 
Seção I, página 485.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE QUÍMICA
EDITAL
Fica prorrogado por mais 10 (dez) dias úteis, a contar de 

21/12/2022, o prazo para recebimento de inscrições para o Pro-
cesso Seletivo Sumário para admissão em caráter emergencial, 
por tempo determinado, de Professor Doutor, no nível MS-3.1, 
em RTP (Regime de Turno Parcial – 12 horas semanais), da 
Carreira do Magistério Superior, pelo regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho, vinculada ao Regime Geral de Previdência 
Social, nos termos do §13 do artigo 40 da Constituição Federal, 
por um período de 365 dias ou até o retorno do docente substi-
tuído, na área de Química Orgânica, para as disciplinas QO327 
Química Orgânica II (Engenharia Química) e QO422 Química 
Orgânica II (Engenharia Química) junto ao Departamento de 
Química Orgânica, do Instituto de Química da Universidade 
Estadual de Campinas, publicado no D.O.E. de 01/12/2022, Poder 
Executivo, Seção I, página 485.
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 CAMPUS DE ARAÇATUBA
 Faculdade de Odontologia
 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CÂMPUS DE ARAÇATUBA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA
EDITAL 25/2022-DTA
Estarão abertas de 21 de dezembro de 2022 a 16 de janeiro 

de 2023, as inscrições para a prova de seleção de candidatos 
à matrícula no Curso de MESTRADO, do Programa de Pós-
-Graduação em Ciência Odontológica para o ano de 2023 (vagas 
remanescentes).

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 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.

perucelo
Retângulo


