sexta-feira, 7 de junho de 2019
para realização do referido concurso, que consta de: I - Prova
Escrita; II - Defesa de Tese ou de Texto que sistematize criticamente a obra do candidato ou parte dela; III - Julgamento do
Memorial com prova pública de arguição; IV - Avaliação Didática
– Elaboração por escrito de um plano de aula, conjunto de aulas
ou programa de uma disciplina; no dia 02 de julho de 2019, às
9 horas, no Salão Nobre, e no dia 03 de julho de 2019, no Salão
Nobre no período da manhã e no Anfiteatro 1 no período da
tarde, ambos locais da Faculdade de Odontologia de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo, situada à Avenida do Café,
s/nº, Ribeirão Preto – SP

FACULDADE DE ZOOTECNIA E
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
EDITAL CPG/FZEA 02/19
RETIFICAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS
PARA OS CURSOS DE MESTRADO (ME), DOUTORADO (DO) E
DOUTORADO DIRETO (DD) EM ZOOTECNIA
Conforme Edital CPG/FZEA 02/19, publicado no DOE de
23/04/2019, Executivo I, pág. 300:
Onde se lê: Matrículas de 12 a 30 de agosto de 2019.
Leia-se: Matrículas no período de 22 de julho a 02 de agosto
para o Mestrado e no período de 22 de julho a 30 de agosto
para o Doutorado.
EDITAL CSCRH-FC Nº 01/2019
CONVOCAÇÃO
A Diretora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA) da Universidade de Paulo (USP) convoca a candidata ELIRIA MARIA DE JESUS AGNOLON PALLONE a comparecer
ao Centro de Serviços Compartilhados em Recursos Humanos
Fernando Costa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do dia
10/06/2019, das 7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, para
dar andamento à sua nomeação pelo Regime de Autarquia,
conforme Editais ATAC/FZEA Nº 11/2018 e 20/2019, de Abertura
de Inscrições ao Concurso de Títulos e Provas e Homologação
de Relatório Final, respectivamente, para o cargo de Professor
Titular, referência MS-6, em RDIDP, junto ao Departamento de
Engenharia de Biossistemas da FZEA/USP.

HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE
ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
Edital HRAC nº 001/2019
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais
da USP, na ordem de classificação estabelecida pelo Edital
HRAC 009/2014 de Resultado Final/Classificação, convoca a 3ª
classificada DANIELLA TECH DORETO a comparecer ao Centro
de Serviços Compartilhados em Recursos Humanos de Bauru
- CSCRH situado na Alameda Octávio Pinheiro Brisolla nº 9-75 –
Vila Universitária – Bauru/SP, no prazo de 5 dias úteis contados
a partir do dia útil seguinte ao da publicação do presente edital,
para apresentação da documentação comprobatória completa
discriminada no Edital HRAC 004/2014 de Abertura do Concurso
Público para a carreira do Grupo Superior S1 A (Assistente
Social), visando a dar andamento à contratação pelo regime
da C.L.T., sob pena de ser considerada desistente do concurso
público.
HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
Edital HRAC nº 001/2019
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais
da USP, na ordem de classificação estabelecida pelo Edital
HRAC 009/2014 de Resultado Final/Classificação, convoca a 3ª
classificada DANIELLA TECH DORETO a comparecer ao Centro
de Serviços Compartilhados em Recursos Humanos de Bauru
- CSCRH situado na Alameda Octávio Pinheiro Brisolla nº 9-75 –
Vila Universitária – Bauru/SP, no prazo de 5 dias úteis contados
a partir do dia útil seguinte ao da publicação do presente edital,
para apresentação da documentação comprobatória completa
discriminada no Edital HRAC 004/2014 de Abertura do Concurso
Público para a carreira do Grupo Superior S1 A (Assistente
Social), visando a dar andamento à contratação pelo regime
da C.L.T., sob pena de ser considerada desistente do concurso
público.

INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS
Edital ATAc-IAG/024/2019 – Inscrição e Comissão Julgadora
A Congregação do IAG/USP, em sua 290ª sessão ordinária,
realizada em 29/05/2019, aprovou a inscrição do Prof. Dr.
Rodrigo Nemmen da Silva ao Concurso Público de Títulos e
Provas para a obtenção do título de Livre-Docente no Departamento de Astronomia, na especialidade ASTRONOMIA EXTRAGALÁCTICA, com base nos programas das seguintes disciplinas:
AGA5716 - Astronomia Extragaláctica e AGA5727 - Núcleos
de Galáxias Ativas. Na mesma sessão, também foi aprovada a
composição da comissão julgadora: Membros Titulares: Profs.
Drs. João Evangelista Steiner (IAG/USP), Zulema Abraham (IAG/
USP), Roberto Cid Fernandes Junior (UFSC), Alberto Rodriguez
Ardila (LNA) e Luis Raul Weber Abramo (IF/USP). Membros
Suplentes: Profs. Drs. Laerte Sodré Junior (IAG/USP), Gastão
César Bierrenbach Lima Neto (IAG/USP), José Ademir Sales de
Lima (IAG/USP), Lucimara Pires Martins (UNICSUL), Rogerio
Rosenfeld (IFT/UNESP), Elcio Abdalla (IF/USP), Anderson Caproni
(UNICSUL) e Miriani Griselda Pastoriza (UFRGS). A Congregação
considerou a titulação dos membros externos equivalente e/ou
superior à de Professor Associado da USP, conforme Artigo 190
do Regimento Geral. Para presidência da comissão julgadora
foi indicado, nesta mesma sessão, o Prof. Dr. João Evangelista
Steiner, conforme determina o Artigo 193 do Regimento Geral.
(Edital ATAc-IAG/008/2019 de Abertura de Inscrições, publicado
no DOE de 28/03/2019)

INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E
DE COMPUTAÇÃO
Edital ATAc/ICMC/USP nº 047/2019
Edital de convocação para as provas
Terá início no dia 17 de junho de 2019, às 08h00, na sala
3-103 do Bloco 3 do ICMC-USP, situado à Avenida Trabalhador
Sãocarlense, nº 400, São Carlos-SP, o processo seletivo para
contratação de um docente como professor contratado nível
III (Doutor), para o Departamento de Ciências de Computação deste Instituto, conforme Edital de Abertura ATAc/ICMC/
SCC-USP 037/2019, para o qual estão inscritos os candidatos
Lariza Laura de Oliveira, Newton Shydeo Brandão Miyoshi e Elias
Adriano Nogueira da Silva.
Ficam convocadas a Comissão de Seleção, designada pelo
Edital ATAc/ICMC/USP nº 045/2019, e os candidatos acima
mencionados.
As provas serão realizadas nos dias 17, 18 e 19/06/2019,
a partir das 08h00, nas dependências do Instituto de Ciências
Matemáticas e de Computação, da USP.
Os candidatos convocados deverão comparecer à Assistência Acadêmica do ICMC (sala 3-005) com, ao menos, quinze
minutos de antecedência do início do processo seletivo, para
assinatura da lista de presença.
Edital ATAc/ICMC/USP nº 048/2019
Edital de convocação para as provas
Terá início no dia 17 de junho de 2019, às 08h00, na sala
3-103 do Bloco 3 do ICMC-USP, situado à Avenida Trabalhador
Sãocarlense, nº 400, São Carlos-SP, o processo seletivo para
contratação de um docente como professor contratado nível III
(Doutor), para o Departamento de Matemática deste Instituto,
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conforme Edital de Abertura ATAc/ICMC/SMA-USP 038/2019,
para o qual inscreveram-se os candidatos Ana Claudia Molina
Zaqueu Xavier, Lariza Laura de Oliveira e Thiago Borges de
Aguiar, portadores do título de Doutor (1ª etapa). A candidata Lariza Laura de Oliveira manifestou formalmente, em
04.06.2019, a desistência de participação no referido processo
seletivo.
Dessa forma, ficam convocadas a Comissão de Seleção,
designada pelo Edital ATAc/ICMC/USP nº 046/2019, e os candidatos Ana Claudia Molina Zaqueu Xavier e Thiago Borges
de Aguiar.
As provas serão realizadas nos dias 17, 18 e 19/06/2019,
a partir das 08h00, nas dependências do Instituto de Ciências
Matemáticas e de Computação, da USP.
Os candidatos convocados deverão comparecer à Assistência Acadêmica do ICMC (sala 3-005) com, ao menos, quinze
minutos de antecedência do início do processo seletivo, para
assinatura da lista de presença.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
REITORIA
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS
HUMANOS
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Despacho do Coordenador de Recursos Humanos de
06/06/2019
Nos termos do Artigo 37, inciso III, da Constituição Federativa do Brasil e por competência delegada pelo Artigo 7°, inciso
VI da Deliberação CAD-A-3/2002, homologo o Concurso Público
para a função abaixo especificada:
Nº PROCESSO FUNÇÃO EDITAL Nº UNIDADE
01P-22289/2018 PAEPE - PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS 69/2018 UNICAMP
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Despacho do Coordenador de Recursos Humanos de
06/06/2019
Nos termos do Artigo 37, inciso III, da Constituição Federativa do Brasil e por competência delegada pelo Artigo 7°, inciso
VI da Deliberação CAD-A-3/2002, homologo o Concurso Público
para a função abaixo especificada:
Nº PROCESSO FUNÇÃO EDITAL Nº UNIDADE
01P-22312/2018 PAEPE - PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS 75/2018 UNICAMP

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE ARARAQUARA
Instituto de Química
EDITAL Nº 29/2019 – IQ/CAr
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
O DIRETOR DA DIVISÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DE QUÍMICA DO CÂMPUS DE ARARAQUARA, no uso de
suas atribuições, PRORROGA, as inscrições até o dia 17/06/2019,
do concurso público de provas e títulos, para contratação de
01 (um) de Professor Substituto, por prazo determinado, em
caráter emergencial, para atender excepcional interesse público,
no período relativo ao 2º semestre letivo de 2019, em 12 horas
semanais de trabalho, sob regime jurídico da CLT e legislação
complementar, na Área de Química Analítica e nas disciplinas/
conjunto de disciplinas: Química Analítica Qualitativa; Química
Analítica I; Química Analítica Quantitativa e Química Analítica
II, junto ao Departamento de Química Analítica do Instituto de
Química do Campus de Araraquara, conforme Edital nº 22/2019
- IQ/CAr - Abertura de Inscrições. Em caso de apresentação pessoal ou por procurador regularmente constituído, os documentos
deverão ser entregues na Seção Técnica de Comunicações, até
17/06/2019, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h30 às
11h30 e das 14h30 às 17h30.
(Proc. nº 295/2019 – IQ/CAr).
Araraquara, 06 de junho de 2019.
Salomão Freire Rodrigues e Silva
Diretor Técnico de Divisão
Divisão Técnica Administrativa
EDITAL Nº 30/2019 – IQ/CAr
INSCRIÇÕES DEFERIDAS
CONCURSO PÚBLICO Nº 21/2019-STDARH-IQ/CAr
BIBLIOTECÁRIO (NA CONDIÇÃO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO)
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa do Instituto de
Química do Campus de Araraquara, no uso de suas atribuições
legais, DIVULGA aos candidatos inscritos no concurso público
para a função de Bibliotecário, na condição de Técnico Administrativo Substituto, a relação das inscrições deferidas.
NOME - DOCUMENTO - Nº INSCRIÇÃO
Ana Clara Gatto - 50.102.733-6 - 03
André Philippe Villanova - 22.597.341-8 - 07
Antonio Victor Wolf Tadini - 38.687.229-6 - 11
Carolina Endo Toyama Saraiva - 48.192.259-3 - 18
Ciro Zanini Cardoso da Silva - 47.213.260-X - 23
Dayane Onaga Ferreira Machado - 45.955.200-4 - 05
Fabiane Senne Gomes Buonavita - 26.241.290-1 - 21
Fernanda Gabrielli de Castro - 49.328.415-1 - 04
Flávia Sanches Silva - 45.907.894-X - 10
Ilana Lopes Matias - 49.973.635-7 - 01
Isis Alfonso Silva Fernandez - 45.688.812-3 - 19
Julia Tereza Abrão Vieira Lourenço Wilmers - 40.296.5267 - 22
Laís Terêncio Caixeta - 38.311.547-4 - 08
Larissa de Mello Lima - 36.749.853-4 - 09
Marcilio Rodrigo Correa Ruiz Figueiredo - 48.975.783-2 - 06
Marco Antonio Hrastel Carnaz - 6.960.801-5 - 20
Mariana Maria Biasioli - 43.708.269-6 - 02
Mayara Nunes - 44.612.994-X - 17
Petra Karina Lucas - 28.703.671-6 - 14
Rafael Cacciolari Dalessandro - 37.371.211-X - 12
Rafael Pim Baptista - 40.437.199-1 - 15
Talita Francini da Silva Carvalho - 40.543.967-2 - 13
Thais Yuriko Osaka - 41.024.822-8 - 16
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido
o presente Edital.
Araraquara, 06 de junho de 2019.
(Proc. nº 286/19 – IQ/CAr)
Salomão Freire Rodrigues e Silva
Diretor Técnico de Divisão
Divisão Técnica Administrativa

CAMPUS DE BAURU
Faculdade de Arquitetura, Artes e
Comunicação
EDITAL Nº 003/2019-DTA/FAAC - RESULTADO FINAL
O Diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação torna público o Resultado Final do Concurso Público
de títulos e provas na disciplina “Direito à Comunicação:
dimensões sociais e políticas no Brasil”, do Departamento de
Ciências Humanas, para obtenção do título de Livre-Docente
em Direito à Comunicação, realizado nos dias 03 e 04 de
junho de 2019. A Comissão Examinadora aprovou o candidato Carlo José Napolitano, RG. 19.668.197-2, com média final
9,63 (nove inteiros e sessenta e três centésimos), cabendo
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir desta publicação. (Processo nº 239/2018 - volume 1).

CAMPUS DE BOTUCATU
Faculdade de Medicina
CÂMPUS DE BOTUCATU
FACULDADE DE MEDICINA
COMUNICADO Nº 001/2019 – STPG/FMB
Retificando as datas estabelecidas para deferimento/indeferimento da inscrição, do recurso quanto ao indeferimento da
inscrição e da resposta quanto ao recurso por indeferimento
da inscrição, estabelecidos no Edital 039/2019, que trata das
inscrições para Exame de Seleção de Candidato a Aluno Regular
do Programa de Pós-Graduação em Doenças Tropicais, Cursos de
Mestrado Acadêmico e Doutorado, para ingresso no 2º
semestre de 2019, da Faculdade de Medicina do Câmpus de
Botucatu.
ONDE CONSTA: No dia 06 de junho, o candidato deverá
acompanhar pelo site: http://www.fmb.unesp.br, links correlatos
à inscrição para aluno regular de Pós-graduação, o andamento
da sua inscrição: deferida ou indeferida. No caso de indeferimento caberá, se for o caso, recurso ao Conselho do Programa de
Pós-graduação em Doenças Tropicais, através de requerimento
protocolado na Seção Técnica de Comunicações da Faculdade
de Medicina nos dias 07 ou 10 de junho de 2019. A resposta ao
recurso será divulgada no dia 12 de junho de 2019.
LEIA-SE: No dia 10 de junho, o candidato deverá acompanhar pelo site: http://www.fmb.unesp.br, links correlatos à
inscrição para aluno regular de Pós-graduação, o andamento da
sua inscrição: deferida ou indeferida. No caso de indeferimento
caberá, se for o caso, recurso ao Conselho do Programa de
Pós-graduação em Doenças Tropicais, através de requerimento
protocolado na Seção Técnica de Comunicações da Faculdade
de Medicina nos dias 11 ou 12 de junho de 2019. A resposta
ao recurso será divulgada no dia 13 de junho de 2019 a partir
das 16 horas.
Data de publicação no Diário Oficial: 23 de abril de 2019
Diário Oficial – Poder Executivo
Caderno: Executivo - Seção I – págs. 302/303
Terça-feira, 23 de abril de 2019

Instituto de Biociências
Instituto de Biociências de Botucatu
Edital nº 01/2019 – BIOTEC/STPG/IBB
O Instituto de Biociências de Botucatu – UNESP, Câmpus
de Botucatu, torna público que no período de 10/06/2019 a
14/06/2019, estarão abertas as inscrições para Processo Seletivo
de Aluno Regular junto ao Programa de Pós-Graduação em
Biotecnologia, nas Linhas de Pesquisa de Bioprocessos, Biotecnologia dos alimentos e bebidas, Biotecnologia aplicada à saúde
humana e animal e Biotecnologia ambiental, para ingresso no
segundo semestre letivo de 2019.
Número de vagas:
Mestrado: 18;
Doutorado: 14.
I – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO.
1. O candidato deverá ter concluído ou estar matriculado
(com previsão de término em, no máximo 1 (um) ano após a
data de matrícula na Pós-Graduação) em Curso Superior de
duração plena e Estrutura Curricular que indique formação
adequada em disciplinas pertinentes ao Programa (área de
Biotecnologia), sendo, automaticamente, indeferida a inscrição
do candidato que não cumprir estas exigências.
2. Serão aceitas inscrições de candidatos oriundos do Curso
de Mestrado de outros Programas, que deverão estar com defesa prevista, impreterivelmente, até o dia 31 de julho de 2019.
Caso a defesa de dissertação não ocorra até o final do prazo previsto, o candidato será, automaticamente, excluído do Processo.
3. Alunos com bolsa de Mestrado ou Doutorado, aprovada
em data anterior ao concurso, poderão ser dispensados da seleção, mediante aprovação do Conselho do Programa.
II – DAS INSCRIÇÕES.
1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet
com início às 08h30 do dia 10/06/2019 e término às 17h30 do
dia 14/06/2019. Para inscrever-se o candidato deverá acessar
o link correlato à inscrição (disponibilizado abaixo) para Aluno
Regular de Pós-Graduação, preencher completamente o formulário eletrônico de inscrição e efetuar o pagamento da taxa,
através de depósito bancário em conta corrente do Instituto de
Biociências de Botucatu.
2. O deferimento da inscrição estará condicionado ao encaminhamento dos documentos relacionados no capítulo III, via
e-mail (posgraduacao.ibb@unesp.br).
3. Os documentos deverão ser encaminhados, via e-mail,
até o dia 14/06/2019.
4. As inscrições cujos documentos forem enviados após esse
período estarão, automaticamente, indeferidas.
III – DOS DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO.
1. Para efeito de organização, a Seção Técnica de Pós-Graduação solicita que as cópias de documentos sejam digitalizadas
no formato pdf e encaminhadas para o e-mail posgraduacao.
ibb@unesp.br (Assunto: PG Biotecnologia – Documentos Inscrição). A Seção Técnica de Pós-Graduação analisará os arquivos
anexados e caso não estejam de acordo, solicitará novo envio.
Enviar um arquivo para cada item abaixo:
1.1. Para todos os candidatos:
a) Comprovante de Depósito Bancário, referente à Taxa
de Inscrição, no valor de R$ 70,00 (dados bancários: Banco do
Brasil; Agência: 5556-5; Conta Corrente: 130.492-5). Nome do
arquivo: comp_pagto_1ºnomedocandidato;
b) Cópia da Cédula de Identidade – RG, RNE ou cópia de
passaporte (não serão aceitos CNH ou documentos de classe).
Nome do arquivo: rg_1ºnomedocandidato;
c) Cópia do Diploma e/ou Certificado de Conclusão do Curso
de Graduação ou documento que comprove a conclusão até o dia
31/07/2020. Nome do arquivo: comp_grad_1ºnomedocandidato;
d) Cópia do Histórico Escolar da Graduação. Nome do arquivo: hist_esc_1ºnomedocandidato;
e) Estar com o Curriculum Lattes (http://lattes.cnpq.br)
devidamente preenchido e atualizado até a data da inscrição. Os
comprovantes deverão ser enviados em um único arquivo. Nome
do arquivo: comp_lattes_1ºnomedocandidato.
f) Anexo II preenchido. (disponível em https://www.ibb.
unesp.br/#!/ensino/pos-graduacao/ingresso-processos-seletivos/
aluno-regular/editais-abertos/) Nome do arquivo: anexo_
II_1ºnomedocandidato;
g) Carta de Aceite do Orientador assinada por orientador e candidato (https://www.ibb.unesp.br/Home/ensino/pos-graduacao/ss_carta_aceite_orientador.doc). Nome do arquivo:
carta_aceite_1ºnomedocandidato;
h) Comprovante de bolsa previamente aprovada (apenas
para alunos que solicitarão dispensa da prova). Nome do arquivo: comp_bolsa_1ºnomedocandidato.
1.2. Para Candidatos ao Doutorado com título de Mestre:
a) Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso
de Mestrado e do respectivo Histórico Escolar ou documento que
comprove a conclusão até o dia 31/07/2019. Nome do arquivo:
comp_mestre_1ºnomedocandidato;
b) Resumo do Projeto de Pesquisa nos moldes das agências
financiadoras (máximo de 3 páginas, sem capa, espaçamento duplo, fonte arial 12). Nome do arquivo: resumo_proj_
pesq_1ºnomedocandidato.
2. A ausência de algum dos documentos listados no item 1
do capítulo III implicará no indeferimento da inscrição.
IV – DO EXAME DE SELEÇÃO.
1. O Exame de Seleção será realizado no período de
01/07/2019 a 02/07/2019.
2. Todos os inscritos deverão comparecer à Central de
Aulas do IBB/UNESP, com antecedência do horário designado
para as provas.

São Paulo, 129 (108) – 157
3. O candidato que apresentar-se após ser declarado o início
das provas será excluído do processo.
4. A seleção dos candidatos inscritos ao mestrado será
realizada de acordo com o indicado a seguir:
a) Prova de Conhecimentos Gerais (PC) às 08h30, dia
01/07/2019, duração de 3 horas - a prova constará de questões
de múltipla escolha e de Análise e Interpretação de Textos e de
Gráficos Científicos em Língua Portuguesa, prova eliminatória
e classificatória, sendo considerados aptos os candidatos que
obtiverem nota igual ou superior a 5,0) – Peso 1;
b) Prova de Proficiência em Língua Estrangeira – Inglês
(PI) a partir das 14h30, dia 01/07/2019, duração de 2 horas - a
prova constará de Análise e Interpretação de Textos em Língua
Inglesa (prova eliminatória e classificatória, sendo considerados
aptos os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a
5,0) – Peso 1;
c) Análise do Currículo (CE) a partir das 16h30, dia
01/07/2019 – para os candidatos que obtiverem nota igual ou
superior a 5,0 na PC e PI (prova classificatória) – Peso 1. A pontuação informada será conferida conforme Anexo II, e o currículo
receberá nota de 0 a 10.
5. A média de cada candidato ao mestrado será calculada a
partir da seguinte fórmula:
• - (PC+PI+CE)/3
6. A seleção dos candidatos inscritos ao doutorado será
realizada de acordo com o indicado a seguir:
a) Prova de Conhecimentos Gerais (PC) às 08h30, dia
01/07/2019, duração de 3 horas - a prova constará de questões
de múltipla escolha e Análise e Interpretação de Textos e de
Gráficos Científicos em Língua Portuguesa, prova eliminatória
e classificatória, sendo considerados aptos os candidatos que
obtiverem nota igual ou superior a 5,0) – Peso 1;
b) Prova de Proficiência em Língua Estrangeira – Inglês
(PI) a partir das 14h30, dia 01/07/2019, duração de 2 horas - a
prova constará de Análise e Interpretação de Textos em Língua
Inglesa (prova eliminatória e classificatória, sendo considerados
aptos os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a
5,0) – Peso 1;
c) Apresentação de Projeto de Pesquisa (AP) a partir das
08h30, dia 02/07/2019 - O Candidato terá 10 minutos para
apresentação do projeto, seguida de arguição pela Banca Examinadora (prova eliminatória e classificatória, sendo considerados
aptos os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a
5,0) – Peso 1;
d) Análise do Currículo (CE) a partir das 16h30, dia
01/07/2019 – para os candidatos que obtiverem nota igual ou
superior a 5,0 na PC, PI e AP (prova classificatória) – Peso 1.
A pontuação informada será conferida conforme Anexo II, e o
currículo receberá nota de 0 a 10.
7. A média de cada candidato ao doutorado será calculada
a partir das seguintes fórmulas:
• - (PC+PI+CE+AP)/4
8. Os resultados finais serão divulgados em data a ser definida a critério da Comissão Examinadora na página do Instituto
de Biociências de Botucatu (https://www.ibb.unesp.br/#!/ensino/pos-graduacao/ingresso-processos-seletivos/aluno-regular/
editais-abertos/), antes do período destinado às matrículas.
9. A matrícula se baseará no limite de vagas oferecidas
pelo Programa.
V – DA MATRÍCULA.
1. Terá direito à matrícula o candidato aprovado no Processo Seletivo desde que classificado dentro do número de vagas
oferecidas e formalmente aceito por um Orientador credenciado
no Programa com vaga aprovada pelo Conselho.
2. A matrícula será realizada conforme o Calendário de Atividades 2019: on line, e deverá ser confirmada presencialmente
junto à Seção Técnica de Pós-Graduação em data a ser definida
pelo Conselho do Programa.
3. Para confirmação da matrícula o candidato aprovado
deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos indicados
a seguir:
a) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
b) Cópia da Cédula de Identidade – RG, RNE ou cópia de
passaporte (não serão aceitos CNH ou documentos de classe);
c) Cópia do CPF (quando não constar na Cédula de Identidade);
d) Cópia do Título de Eleitor;
e) Certidão de quitação eleitoral (http://www.tse.jus.br/);
f) Cópia do comprovante de quitação do Serviço Militar
(para candidatos do sexo masculino);
g) Uma foto (3x4) recente;
h) Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso
de Graduação (para candidatos que já concluíram a graduação);
i) Cópia do Histórico Escolar atualizado do Curso de Graduação;
j) Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso
de Mestrado e do respectivo Histórico Escolar (para candidatos
ao doutorado);
4. O candidato selecionado deverá cadastrar-se no Portal
da Central de Aluno, na página do Instituto de Biociências de
Botucatu e escolher as disciplinas, previamente discutidas com
o Orientador, nas quais deverá matricular-se.
VI – DO INGRESSO NO PROGRAMA.
1. Após a efetivação da matrícula junto à Seção e no Portal
do Aluno, o candidato estará definitivamente aceito no Programa e deverá obedecer às regras, exigências e prazos definidos
pelo Conselho do Programa, presentes no Regimento Geral de
Pós-Graduação da UNESP, no Regulamento do Programa e nas
normas e diretrizes complementares.
VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na
aceitação tácita do processo de seleção, tal como estabelecido
neste Edital e na legislação pertinente.
2. A inexatidão de dados e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas posteriormente, acarretarão na nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo
das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.
3. Caberá Recurso ao Conselho do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, desde que protocolado na Seção Técnica
de Comunicações do Instituto de Biociências de Botucatu, no
prazo de 3 (três) dias úteis, contados da divulgação do resultado
final do exame.
4. Não haverá isenção, nem devolução do valor da taxa
de inscrição, sob qualquer hipótese e seja qual for o motivo
alegado.
5. A Seção Técnica de Pós-Graduação não se responsabilizará por problemas de ordem técnica decorrentes de falha
nos equipamentos utilizados pelo candidato para sua inscrição.
6. Não serão aceitos, sob hipótese alguma, pedidos de revisão ou vista de prova, em qualquer etapa do exame de seleção.
7. Os casos omissos serão submetidos, conforme o grau
de competência, ao Conselho do Programa e/ou Congregação
da Unidade.
Seção Técnica de Pós-Graduação do Instituto de Biociências
de Botucatu - UNESP Campus de Botucatu, em 06/06/2019.
ACESSO A LINKS.
https://sistemas.unesp.br/posgraduacao/publico/inscricao.
principal.action?unidade=10&tipo=REGULAR
(Requerimento para inscrição on-line)
http://lattes.cnpq.br
(Preenchimento do Curriculum na Plataforma Lattes)
(https://www.ibb.unesp.br/Home/ensino/pos-graduacao/
ss_carta_aceite_orientador.doc)
(Modelo da Carta de Aceite do Orientador)
CONTATO.
Seção Técnica de Pós-Graduação do Instituto de Biociências
de Botucatu
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