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ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL COMENDADOR JOÃO RAYS – BARRA 

BONITA  

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 

E TÉCNICO, Nº 040/24/2021   – PROCESSO Nº 365147/2021  

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS E 

CLASSIFICAÇÃO FINAL  

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL COMENDADOR JOÃO RAYS, da 

cidade de BARRA BONITA, faz saber aos candidatos abaixo relacionados o resultado 

da Prova de Métodos Pedagógicos e Classificação Final do Processo Seletivo 

Simplificado:  

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)  

Composição, Projeto e Animação (Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio 

(ETIM))   

CANDIDATO AUSENTE 

Nº de Inscrição/RG/CPF   

2/30824964–1/21878008811  

 

BARRA BONITA, 10/08/2021  

  

____________________________________________ 

Eliana Dalavale Fabretti 

Diretor de Escola Técnica 
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- APLICAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA:
A prova didática será realizada no dia 20/08/2021, a partir 

das 08:00 h. A apresentação das aulas seguirá a
ordem de inscrição no concurso, considerando do primeiro 

ao último candidato inscrito.
- LOCAL DE APLICAÇÃO DA PROVA: Sala de videoconferên-

cia do Google Meet. Será aberta uma
sala de videoconferência para receber os candidatos desse 

concurso. O link de acesso será o mesmo para
todos os candidatos e será envido ao email informado no 

formulário de inscrição. Será informado ainda o
cronograma de horário das apresentações. O email será 

enviado no dia 19/08/2021 às 09h00.
Os candidatos deverão atentar para as seguintes instruções: 

(a) para cada etapa específica no dia e horário
estipulado, o candidato deverá estar munido de documento 

de identidade com foto; (b) o não
comparecimento do candidato, no dia, horário e local acima 

determinado, será considerado desistência;
(c) não haverá segunda chamada para quaisquer das eta-

pas, seja qual for o motivo alegado, sendo o
candidato responsável pela conexão da internet no momen-

to do sorteio do ponto e da prova didática; (d)
durante a prova didática o candidato deve utilizar equipa-

mento com câmera, de modo a permitir a
visualização de sua imagem em tempo real; (e) na Prova 

Didática é vedado aos candidatos assistirem às
provas uns dos outros.
Candidatos – RG (ordem alfabética)
- CHADI PELLEGRINI ANARUMA – 44.026.295-1
- DEISY TERUMI UENO – 43.624.785-9
- ELIEZER GUIMARÃES MOURA – 43.715.598-5
- GUILHERME STEFANO GOULARDINS – 49.656.114-5
- JULIA BARREIRA AUGUSTO – 47.871.539-0
- MARIA CLARA ELIAS POLO – 16213473
- MARTIN WISIAK – 28.803.030-8
- MAYRA GRAVA DE MORAES – 47.844.811-9
- SUSEL FERNANDA LOPES – 40.154.828-4
- VIVIANE CRISTINA MARQUES – 45.340.881-3
(Proc. 671/2020-IB/CRC).

 CAMPUS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
 Instituto de Biociências, Letras e Ciências 
Exatas
 Deliberação ad referendum da Congregação de 09 de 

agosto de 2021
Dispõe sobre homologação de resultado final de Concurso 

Público para contratação de Professor Substituto
Tendo em vista o artigo 48 do Estatuto da UNESP e a 

urgência que o processo requer, manifesto-me, ad referendum 
da Congregação, favoravelmente à homologação do resultado 
final do 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 2º semestre letivo de 2021, e pelo prazo 
máximo de 05 (cinco) meses, em 12 horas semanais de trabalho, 
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, na área 
de Educação, subárea de conhecimento de Tópicos Específicos 
de Educação e no conjunto de disciplinas: “Educação em Direi-
tos Humanos”, “Educação em Direitos Humanos II”, “Educação 
Inclusiva: Fundamentos, Políticas e Práticas”, junto ao Depar-
tamento de Educação, conforme resultado final divulgado pelo 
Edital nº 113/2021 e Edital de Abertura nº 082/2021.

(Proc. 295/2021-CSJRP)
 Deliberação ad referendum da Congregação de 09 de 

agosto de 2021
Dispõe sobre homologação de resultado final de Concurso 

Público para contratação de Professor Substituto
Tendo em vista o artigo 48 do Estatuto da UNESP e a 

urgência que o processo requer, manifesto-me, ad referendum 
da Congregação, favoravelmente à homologação do resultado 
final do 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 2º semestre letivo de 2021, e pelo prazo 
máximo de 05 (cinco) meses, em 12 horas semanais de trabalho, 
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, na área 
de Física, subárea de Física Geral e no conjunto de disciplinas: 
“Física II”, “Termodinâmica” e “Introdução a Física Estatística”, 
junto ao Departamento de Física, conforme resultado final divul-
gado pelo Edital nº 114/2021 e Edital de Abertura nº 087/2021.

(Proc. 340/2021-CSJRP)
 Deliberação ad referendum da Congregação de 09 de 

agosto de 2021
Dispõe sobre homologação de resultado final de Concurso 

Público para contratação de Professor Substituto
Tendo em vista o artigo 48 do Estatuto da UNESP e a 

urgência que o processo requer, manifesto-me, ad referendum da 
Congregação, favoravelmente à homologação do resultado final 
do concurso público de Provas e Títulos para contratação de 02 
(dois) PROFESSORES SUBSTITUTOS, por prazo determinado, em 
caráter emergencial, para atender excepcional interesse público, 
no período relativo ao 2º semestre letivo de 2021, e pelo prazo 
máximo de 05 (cinco) meses, em 12 horas semanais de trabalho, 
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, na 
área de Ciências Exatas, subárea de conhecimento Matemática 
e no conjunto de disciplinas: “Funções de Variável Complexa”, 
“Matemática do Ensino Fundamental e Médio” e “Matemática 
do Ensino Médio”, junto ao Departamento de Matemática, con-
forme resultado final divulgado pelo Edital nº 115/2021 e Edital 
de Abertura nº 088/2021.

(Proc. 348/2021-CSJRP)
 Deliberação ad referendum da Congregação de 09 de 

agosto de 2021
Dispõe sobre homologação de resultado final de Concurso 

Público para contratação de Professor Substituto
Tendo em vista o artigo 48 do Estatuto da UNESP e a 

urgência que o processo requer, manifesto-me, ad referendum 
da Congregação, favoravelmente à homologação do resultado 
final do 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 2º semestre letivo de 2021, e pelo prazo 
máximo de 05 (cinco) meses, em 12 horas semanais de trabalho, 
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, na área 
de Física, subárea de Física Geral e no conjunto de disciplinas: 
“Física II”, “Termodinâmica” e “Introdução a Física Estatística”, 
junto ao Departamento de Física, conforme resultado final divul-
gado pelo Edital nº 114/2021 e Edital de Abertura nº 087/2021.

(Proc. 340/2021-CSJRP)

 BEC - Bolsa Eletrônica 
de Compras
 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 BEC – BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS
Divulgação dos pagamentos que serão realizados no pri-

meiro dia útil subsequente a esta publicação, de acordo com o 
disposto no artigo 5º da Lei nº 8.666/93, no inciso XIII do artigo 
10 do Regulamento do Sistema BEC/SP, c.c. o parágrafo único do 
artigo 1º do Decreto nº 45.695,de 5 de março de 2001.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UG LIQUIDANTE Nº. DA PD  VALOR R$

400112 2021PD00075  42,84
Total Geral de PDs VENCIMENTO 12/08/2021...... R$ 42,84

tratado III (Doutor) e Professor Contratado II (Mestre), para o 
Departamento de Economia - Edital FEA-RP 016/2021, publicado 
no D.O.E. em 17/07/2021:

1) Inscrições deferidas (ordem de inscrição):
a) candidato portador do título de Doutor
Tomas Rigoletto Pernias
Leonardo Augusto Amaral Terra
b) candidatos portadores do título de Mestre:
Nathan Barbosa dos Santos
Ronaldo Fernandes Nogueira de Araujo
Paolo Marcelo Kazuo Costa Imori
3) Comissão de seleção aprovada:
Titulares:
Fábio Barbieri – Professor Associado da FEA-RP/USP;
Rafael Terra Menezes - Professor Doutor da Universidade 

de Brasília – UnB
Graziella Magalhaes Candido de Castro – Professora Douto-

ra da Universidade Federal de Viçosa – UFV
Suplentes:
Fernando Antônio de Barros Junior – Professor Doutor da 

FEA-RP/USP
Marcelo Sanches Pagliarussi – Professor Associado da 

FEA-RP/USP
Marislei Nishijima – Professora Associada do Instituto de 

Relações Internacionais - IRI/USP

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP 45/2021
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Educação da USP convoca a candidata 

CARLA WANESSA DO AMARAL CAFFAGNI a entrar em contato 
com o Centro de Serviços Compartilhados em Recursos Huma-
nos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia 
seguinte ao da presente publicação, (e-mail: svpesfe@usp.br), 
munida de todos os documentos, para dar andamento à sua 
contratação, conforme Edital FEUSP 32/2021 de Abertura de 
Processo Seletivo e Edital FEUSP 44/2021 de Resultado Final/
Classificação e Homologação, para a função de Professora Con-
tratada III (Doutora), sob pena de ser considerada desistente do 
Processo Seletivo.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
COMUNICADO
O Diretor da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo comunica que o Conselho Técnico-Administrativo 
aprovou, em 5/8/2021, as inscrições das (os) candidatas (os) 
Peterson Rigato da Silva, Jaqueline Ferreira da Mota, Fabiana 
Ramos Savani, Luiz Antonio Callegari Coppi, Luciana Eliza dos 
Santos, Wisllayne Ivellyze de Oliveira Dri, Luiz Eduardo Takenou-
chi Goulart, Antonia Aparecida Kroll Sartori e Omair Guilherme 
Tizzot Filho no Processo Seletivo para contratação de Professor 
Contratado III (Doutor) ou Professor Contratado II (Mestre), 
por prazo determinado, em jornada de 12 horas semanais, até 
31/3/2022, para o cargo nº 1260413, concedido pela Comissão 
de Claros Docentes da USP, para atuar na disciplina EDM0402 
Didática, em conformidade com o edital FEUSP 39/2021. Consi-
derando que o candidato Josias Abdalla Duarte não apresentou 
os diplomas em sua integralidade, conforme item 2.6 do edital 
FEUSP 39/2021, sua inscrição foi indeferida.

Em 10/8/2021, o Diretor da Faculdade de Educação apro-
vou, ad referendum do CTA, a composição da Comissão 
Julgadora do referido Processo Seletivo, como segue: Membros 
Titulares: Paula Perin Vicentini – EDM FEUSP, Iracema Santos do 
Nascimento – EDA FEUSP e Maurilane de Souza Biccas – EDF 
FEUSP. Suplentes: Cláudia Valentina Assumpção Galian – EDM 
FEUSP, Ana Laura Godinho Lima – EDF FEUSP e Valéria Amorim 
Arantes de Araújo – EDF FEUSP.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
RETIFICAÇÃO
Na publicação do D.O. de 10/08/2021, referente ao relatório 

final do processo seletivo simplificado para contratação de um 
docente por prazo determinado como professor contratado III 
(Doutor), em jornada de 12 horas, no Departamento de História, 
área História do Brasil Independente da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, onde 
se lê: “...também remotamente, tomaram ciência do calendário 
das provas, concordando com o mesmo.”, leia-se: “também 
remotamente, tomaram ciência do calendário das provas, con-
cordando com o mesmo. A candidata Letícia Gregório Canelas 
não compareceu ao certame.”

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta) 

dias, de Fabio Rocha Medeiros, RG nº 34855294-4, na função/
perfil: PROFISSIONAL DA TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMU-
NICAÇÃO / Analista de redes e de comunicação de dados da 
Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Exten-
são – Edital de Abertura de Concurso nº 102/2019.

 Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta) 
dias, de Rafaela Celin Providello, RG nº 47135969-5, na função/
perfil: ENFERMEIRO / Enfermeiro da Carreira de Profissionais de 
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – Edital de Abertura de 
Concurso nº 87/2019.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE RIO CLARO
 Instituto de Biociências
 EDITAL Nº 146/2021- STDARH / IB -CONVOCAÇÃO PARA 

PROVAS
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa do Instituto de 

Biociência do Câmpus de Rio Claro,
CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s) para o 

Concurso de Provas e Títulos para contratação
de Professor Substituto, referente ao Edital 136/2021-STDA-

RH-IB, na área de Ciências da Saúde, sub-
área de conhecimento de Educação Física, no conjunto de 

disciplinas “Medidas e Avaliação em
Educação Física” e “Políticas Públicas em Saúde”, junto ao 

Departamento de Educação Física, para as
provas que serão realizadas conforme segue:
ABERTURA DO CONCURSO E SORTEIO DO PONTO E PROVA 

DIDÁTICA:
- Abertura do concurso e sorteio para a prova didática serão 

no dia 19/08/2021 às 08h00. O link de acesso
à sala de videoconferência do Google Meet para o sorteio 

do ponto será enviado ao e-mail de cada
candidato, informado no formulário de inscrição. Este email 

será enviado no dia 18/08/2021 às 11h00. O
ponto sorteado será o mesmo para todos os candidatos. A 

ABERTURA DO CONCURSO será feita
também durante essa sessão e TODOS os candidatos inscri-

tos deverão estar presentes. Os candidatos
ausentes serão desclassificados do concurso. Nessa sessão 

haverá a apresentação da Comissão
Examinadora e explicação das etapas e procedimentos.

A candidata também recebeu esclarecimentos sobre a Prova 
de Julgamento do Memorial, com prova pública de arguição, 
com peso 5. Foi informada que seria arguida de acordo com o 
Memorial entregue no momento da inscrição. Cada examinador 
arguiria a candidata por cinco minutos, que teria tempo equiva-
lente para resposta. Se o examinador e a candidata estivessem 
de acordo, a arguição poderia ser feita na forma de diálogo, não 
devendo exceder o tempo global de dez minutos. Se a candidata 
realizasse sua conexão virtual depois do horário estabelecido no 
cronograma não poderia realizar as provas.

A candidata também foi esclarecida de que as notas de 
cada prova variariam de zero a dez, com aproximação até a 
1ª casa decimal, e seriam registradas em cédulas individuais 
depositadas em uma urna virtual, sendo considerada habilitada 
se alcançasse, da maioria dos examinadores, nota mínima sete, 
sendo indicada para contratação se recebesse indicação da 
maioria dos membros da Comissão Julgadora.

Em relação ao modo de operacionalização das atividades 
do processo seletivo, a candidata foi informada de que as provas 
seriam realizadas por meio de sistemas de videoconferência e 
outros meios eletrônicos de participação a distância e de que 
seria de sua integral responsabilidade a disponibilização de 
equipamentos e conexão à internet adequados para participa-
ção em todas as provas e etapas do certame. Na eventualidade 
de problemas técnicos que impedissem a adequada participação 
de qualquer examinador ou da candidata, a prova realizada por 
sistema de videoconferência ou outros meios eletrônicos seria 
suspensa. Se a conexão não fosse restabelecida no prazo de 30 
minutos, o certame seria suspenso. Quando problemas técnicos 
interrompessem qualquer prova, esta deveria ser retomada a 
partir do estágio em que ocorreu o problema técnico ou, haven-
do impossibilidade de retomada, deveria ser integralmente refei-
ta. Seriam preservadas as provas finalizadas antes da ocorrência 
de problemas técnicos no sistema de videoconferência ou outro 
meio eletrônico.

As sessões públicas do presente processo seletivo foram 
transmitidas para o público em geral via Youtube.

Ainda no dia 09 de agosto de 2021, às 9 horas e 25 minutos, 
em Sessão Pública, a candidata Mestra Jacira Toso Alves tomou 
conhecimento da lista de 10 (dez) pontos, para a Prova Didática, 
tendo com eles concordado. Ato contínuo, foi sorteado o ponto 
número 7 (sete), intitulado “7. Vigilância Epidemiológica das 
doenças transmissíveis no Brasil: potencialidades e limites para 
o trabalho da enfermeira”.

A candidata foi avisada que deveria comparecer ao recinto 
do Processo Seletivo no dia seguinte, 10 de agosto de 2021, no 
horário em que foi sorteado o ponto, ou seja, às 9 horas e 25 
minutos. A lista de pontos da Prova Didática, datada, aprovada e 
com indicação do ponto sorteado, foi encaminhada ao endereço 
eletrônico cadastrado pela candidata no momento de sua ins-
crição no presente processo seletivo. A candidata respondeu ao 
e-mail, registrando sua concordância com o teor do documento.

Na sequência, a Sessão foi finalizada, encerrando os traba-
lhos do dia do Processo Seletivo.

No dia 10 de agosto de 2021, às 9 horas e 23 minutos, em 
Sessão Pública realizada em ambiente remoto seguro adotado 
pela Universidade, compareceu a candidata Mestra Jacira Toso 
Alves para a realização da Prova Didática.

Às 9 horas e 25 minutos, em Sessão Pública, a candidata 
Mestra Jacira Toso Alves iniciou a Prova Didática, que teve a 
duração de 48 (quarenta e oito) minutos. A Comissão Julgadora 
considerou que a candidata utilizou o tempo adequado para a 
realização da prova didática e demonstrou boa habilidade de 
comunicação. Quanto ao planejamento da aula, a candidata 
apresentou em parte o plano de aula (objetivos) e na apre-
sentação contemplou avaliação de aprendizado do conteúdo 
ministrado. Em relação ao conteúdo apresentado, abordou a 
vigilância epidemiológica em seus aspectos históricos e proce-
dimentais, não contemplando a perspectiva teórico-conceitual, 
cometendo equívoco teórico ao tentar expor aspectos da deter-
minação social do processo saúde-doença. A candidata manteve 
durante toda a apresentação o enfoque da vigilância às doenças 
e abordou o trabalho da enfermeira com ênfase na imuni-
zação, notificação e intervenções prescritivas, com objetivos 
identificados com mudança de comportamento dos usuários. A 
bibliografia poderia estar mais atualizada e articulada ao con-
texto epidemiológico atual do Brasil. A área temática da saúde 
coletiva não foi contemplada na prova didática.

Ao término das Provas Didáticas, em Sessão Fechada, a 
Comissão atribuiu individualmente as notas à candidata.

Às 10 horas e 36 minutos em Sessão Pública, teve início 
a Prova de Julgamento do Memorial, com prova pública de 
arguição da candidata Mestra Jacira Toso Alves. A Comissão Jul-
gadora avaliou que o memorial apresentado não foi elaborado 
como solicitado no edital, memorial circunstanciado, carece de 
descrições das atividades profissionais da candidata e do perí-
odo em que foram desenvolvidas. Foram apresentados apenas 
dois comprovantes de atividades, embora no edital constasse 
a necessidade de anexar comprovantes das informações cons-
tantes do memorial.

À arguição, a candidata respondeu às perguntas da Comis-
são. Da mesma forma que na prova didática, não abordou 
elementos essenciais da área temática.

Ao término da Prova de Julgamento do Memorial, com 
prova pública de arguição, em Sessão Fechada, a Comissão 
atribuiu individualmente as notas à candidata.

Prosseguindo, em Sessão Pública realizada no mesmo dia 
e local, às 12 horas e 22 minutos, com a presença do público, 
a Senhora Presidente procedeu à leitura das notas atribuídas a 
candidata, obtendo-se o seguinte resultado:

Notas atribuídas pela examinadora Profa. Dra. Luciana 
Cordeiro

Julgamento do memorial com prova pública de arguição 
(peso 5): 2,9

Prova Didática (peso 3): 5,5
Média: 3,9
Notas atribuídas pela examinadora. Profa. Dra. Adriana 

Maria da Silva Felix
Julgamento do memorial com prova pública de arguição 

(peso 5): 2,9
Prova Didática (peso 3): 6,5
Média: 4,3
Notas atribuídas pela examinadora. Profa. Dra. Celia Maria 

Sivalli Campos
Julgamento do memorial com prova pública de arguição 

(peso 5): 2,9
Prova Didática (peso 3): 6,5
Média: 4,3
Resultado: NÃO HABILITADA.
Em vista dos resultados obtidos a Comissão Julgadora 

encerra o processo seletivo para a contratação de 1 (um) 
docente por prazo determinado, como Professor Contratado 
II (Professor Mestre), junto ao Departamento de Enfermagem 
em Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da Universidade 
de São Paulo, (Processo 21.1.001135.07.3) sem habilitação de 
candidatos.

O processo seletivo foi realizado nos termos da resolução 
USP nº 8002/2020, não foram registrados problemas técnicos 
que inviabilizassem ou comprometessem as provas.

Profa. Dr. Regina Szylit
Diretora

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE 
RIBEIRÃO PRETO
 Edital FEA-RP 020/2021
O Diretor da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
aprovou “ad referendum” do Conselho Técnico Administrativo 
em 09/08/2021, as inscrições e a composição da Comissão de 
Seleção referentes ao processo seletivo para contratação de 
01 (um) docente por prazo determinado, como Professor Con-

didatos abaixo relacionados o resultado da Prova de Métodos 
Pedagógicos e Classificação Final do Processo Seletivo Simpli-
ficado: 

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO) 
Tecnologia da Informação Aplicada à Logística / Tecnologia 

da Informação(Logística) 
CANDIDATOS AUSENTE(S)
Nº de Inscrição/RG/CPF 
1/85319060/04679754931
2/34854912X/29636967873
3/325434530/29654554852
4/1575833/04389235702 
*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL COMENDADOR JOÃO 

RAYS – BARRA BONITA 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 040/20/2021   – PROCESSO Nº 
363752/2021 

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓ-
GICOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL COMENDADOR 
JOÃO RAYS, da cidade de BARRA BONITA, faz saber aos can-
didatos abaixo relacionados o resultado da Prova de Métodos 
Pedagógicos e Classificação Final do Processo Seletivo Simpli-
ficado: 

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO) 
Design Digital(Desenvolvimento de Sistemas) 
CANDIDATOS AUSENTE(S)
Nº de Inscrição/RG/CPF 
2/34.532.570–9/34363736801
3/1575833/04389235702 
*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL COMENDADOR JOÃO 

RAYS – BARRA BONITA 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 040/23/2021   – PROCESSO Nº 
365122/2021 

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓ-
GICOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL COMENDADOR 
JOÃO RAYS, da cidade de BARRA BONITA, faz saber aos can-
didatos abaixo relacionados o resultado da Prova de Métodos 
Pedagógicos e Classificação Final do Processo Seletivo Simpli-
ficado: 

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO) 
Sistemas Embarcados(Desenvolvimento de Sistemas) 
CANDIDATO(S) NÃO APROVADO(S)Nº de Inscrição/RG/CPF/

Nota da Prova de Métodos Pedagógicos 
3/44.685.083–4/22836968877/0.00 
*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL COMENDADOR JOÃO 

RAYS – BARRA BONITA 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 040/24/2021   – PROCESSO Nº 
365147/2021 

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓ-
GICOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL COMENDADOR 
JOÃO RAYS, da cidade de BARRA BONITA, faz saber aos can-
didatos abaixo relacionados o resultado da Prova de Métodos 
Pedagógicos e Classificação Final do Processo Seletivo Simpli-
ficado: 

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO) 
Composição, Projeto e Animação(Informática para Internet 

Integrado ao Ensino Médio (ETIM)) 
CANDIDATOS AUSENTE(S)
Nº de Inscrição/RG/CPF 
2/30824964–1/21878008811 
*

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM
 EDITAL ATAC 077/2021
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO FINAL
O Conselho Técnico-Administrativo da EE homologa o 

relatório final do processo seletivo para contratação de 1 (um) 
docente por prazo determinado, como Professor Contratado 
II (Professor Mestre) junto ao Departamento de Enfermagem 
em Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da Universidade 
de São Paulo, aberto pelo Edital ATAc 038/2021, publicado no 
Diário Oficial do Estado em 30.04.2021. Candidatos: Mestres, 
Ricardo Souza Evangelista Sant'Ana; Thais Lazaroto Roberto 
Cordeiro e Jacira Toso Alves.

COMISSÃO JULGADORA: Professoras Luciana Cordeiro, 
Doutora da Universidade Federal de Pelotas; Adriana Maria da 
Silva Felix, Doutora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo; Celia Maria Sivalli Campos, Associada do 
Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva da Escola de 
Enfermagem da USP e Presidente da Comissão.

LOCAL: Realizado por via remota, conforme Resolução USP 
8002/2020.

No dia 09 de agosto de 2021, às 09 horas, em Sessão 
Pública realizada em ambiente remoto seguro adotado pela 
Universidade, a Professora Doutora Celia Maria Sivalli Campos, 
na qualidade de Presidente dos trabalhos, instalou a Comissão 
Julgadora, com a presença da totalidade de seus membros, da 
candidata Jacira Toso Alves e do público.

A candidata Thais Lazaroto Roberto Cordeiro encaminhou 
documento, em 07/08/2021, formalizando sua desistência do 
presente processo seletivo.

O candidato Ricardo Souza Evangelista Sant'Ana não se 
apresentou na Sala do Concurso no horário estabelecido no 
Edital de Convocação 074/2021, sendo considerado desistente 
do presente processo seletivo.

Na sequência, a Comissão Julgadora deu início aos traba-
lhos do processo seletivo, elaborando o cronograma das ativida-
des e a lista de pontos da Prova Didática em Sessão Fechada. A 
seguir, no mesmo local, em Sessão Pública, a Comissão Julgado-
ra apresentou a proposta de cronograma de atividades que foi 
aprovada pela Mestra: Jacira Toso Alves.

O cronograma datado e aprovado foi encaminhado ao 
endereço eletrônico cadastrado pela candidata no momento 
de sua inscrição no presente processo seletivo. A candidata 
respondeu ao e-mail, registrando sua concordância com o teor 
do cronograma.

A seguir, a candidata foi esclarecida de que, para a Prova 
Didática, de peso 3, tomaria conhecimento da lista de pontos e 
efetuaria o sorteio por meio de planilha randomizada do excel 
que garantiria a inviolabilidade do programa e a aleatoriedade 
do sorteio. No dia seguinte, ou seja, após 24 horas, a prova seria 
realizada com a apresentação de uma aula, com duração míni-
ma de 40 e máxima de 60 minutos, sendo que poderiam utilizar 
o material didático que julgassem necessário. O tempo de prova 
deveria ser controlado pela candidata. Se não atingisse no 
mínimo de 40 minutos, a candidata receberia nota zero atribuída 
pelos membros da Comissão Julgadora. Ao atingir a marca de 60 
minutos de prova, a exposição da candidata seria interrompida 
pela Presidente da Comissão Julgadora.

A candidata poderia propor substituição dos pontos, ime-
diatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entendesse que não pertenciam ao programa do processo 
seletivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir de plano sobre 
a procedência da alegação. Se a candidata realizasse sua cone-
xão virtual depois do horário estabelecido no cronograma não 
poderia realizar as provas.
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