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Edital de Abertura 004/2021, Processo Nº15-P-36839/2021, 
para preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM 
/ Técnico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. na 
Lista Especial para Candidatos Autodeclarados Negros (Pretos 
e Pardos) 11º - Nome - TAMIRES PIRES LAPA DE SOUZA. Para 
isso, é necessário:

Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via email 
dgrh.dgpadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicita-
dos no site: www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

O não envio das cópias dos documentos no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no 
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, 
Edital de Abertura 004/2021, Processo Nº15-P-36839/2021, 
para preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM 
/ Técnico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 45 - 
Nome - THAIS MARIA BRITO DA SILVA. Para isso, é necessário:

Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via email 
dgrh.dgpadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicita-
dos no site: www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

O não envio das cópias dos documentos no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no 
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, 
Edital de Abertura 004/2021, Processo Nº15-P-36839/2021, 
para preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM 
/ Técnico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 46 - 
Nome - THAIS FERREIRA DE OLIVEIRA. Para isso, é necessário:

Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via email 
dgrh.dgpadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicita-
dos no site: www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

O não envio das cópias dos documentos no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no 
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, 
Edital de Abertura 004/2021, Processo Nº15-P-36839/2021, 
para preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM 
/ Técnico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 
48 - Nome - ANA CAROLINA CHAPKA FERREIRA. Para isso, é 
necessário:

Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via email 
dgrh.dgpadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicita-
dos no site: www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

O não envio das cópias dos documentos no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no 
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, 
Edital de Abertura 004/2021, Processo Nº15-P-36839/2021, 
para preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM 
/ Técnico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 49 
- Nome - ESTEFANY VITORIA DA SILVA FERREIRA. Para isso, é 
necessário:

Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via email 
dgrh.dgpadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicita-
dos no site: www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

O não envio das cópias dos documentos no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no 
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, 
Edital de Abertura 004/2021, Processo Nº15-P-36839/2021, 
para preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM 
/ Técnico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 50 - 
Nome - MARIANA DA SILVA MARIANO. Para isso, é necessário:

Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via email 
dgrh.dgpadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicita-
dos no site: www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

O não envio das cópias dos documentos no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no 
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, 
Edital de Abertura 004/2021, Processo Nº15-P-36839/2021, 
para preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM 
/ Técnico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. na 
Lista Especial para Candidatos Autodeclarados Negros (Pretos 
e Pardos) 12º - Nome - MARCIA JAMILLE SANTOS DE ALMEIDA. 
Para isso, é necessário:

Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via email 
dgrh.dgpadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicita-
dos no site: www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

O não envio das cópias dos documentos no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no 
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, 
Edital de Abertura 004/2021, Processo Nº15-P-36839/2021, 
para preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM 
/ Técnico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 51 
- Nome - THABADA DE LIMA PELAYO. Para isso, é necessário:

Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via email 
dgrh.dgpadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicita-
dos no site: www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

O não envio das cópias dos documentos no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 REITORIA

 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
 EDITAL Nº 019/2023 DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA 

SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE JURADO
(CONCURSO PÚBLICO Nº 003 /2023)
O Diretor Técnico da Divisão Técnica Administrativa da 

Reitora da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” – UNESP, no uso de suas atribuições legais, DIVULGA aos 

Extensão da Unicamp. Classificação - nome: 51° - FERNANDA 
MOTA ROCHA. Para isso, no prazo de 5(cinco) dias úteis a contar 
desta publicação, o(a) candidato(a) deverá:

1 - Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via 
e-mail dgrh.dgpadm@unicamp.br as cópias dos documentos 
listados na página http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-
-servicos/ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, 
bem como os documentos solicitados no item 13.2 do edital 
de abertura.

O não envio das cópias dos documentos no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a);

2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e enviar os laudos e infor-
mações necessárias dentro de 10 (dez) dias corridos a contar 
desta publicação para atender aos itens 13.3 a 13.3.2 do edital 
de abertura.

Divisão de Gestão de Pessoal
Fica convocado(a) para admissão o(a) candidato(a) 

classificado(a) no Concurso Público, Edital de Abertura 87/2019, 
para preenchimento da função/perfil: ENFERMEIRO / Enfermeiro 
da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão da Unicamp. Classificação - nome: 52° - STELLA HER-
MENEGILDO HILKNER. Para isso, no prazo de 5(cinco) dias úteis 
a contar desta publicação, o(a) candidato(a) deverá:

1 - Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via 
e-mail dgrh.dgpadm@unicamp.br as cópias dos documentos 
listados na página http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-
-servicos/ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, 
bem como os documentos solicitados no item 13.2 do edital 
de abertura.

O não envio das cópias dos documentos no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a);

2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e enviar os laudos e infor-
mações necessárias dentro de 10 (dez) dias corridos a contar 
desta publicação para atender aos itens 13.3 a 13.3.2 do edital 
de abertura.

 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
Fica convocado(a) para admissão o(a) candidato(a) 

classificado(a) no Concurso Público, Edital de Abertura 2/2020, 
para preenchimento da função/perfil: MEDICO PLANTONISTA/
Médico em medicina intensiva - junto à Unicamp. Classif. – 
Nome 15º - SIMONE DE MEDEIROS FONSECA.

Para isso, no prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta 
publicação, o(a) candidato(a) deverá:

1 - Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via 
e-mail dgrh.dgpadm@unicamp.br as cópias dos documentos 
listados na página http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-
-servicos/ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, 
bem como os documentos solicitados no item 10.2 do edital 
de abertura.

O não envio das cópias dos documentos no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a);

2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica 
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para 
atender aos itens 10.2.1 a 10.3.1 do edital de abertura.

DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
Fica convocado(a) para admissão o(a) candidato(a) 

classificado(a) no Concurso Público, Edital de Abertura 2/2020, 
para preenchimento da função/perfil: MEDICO PLANTONISTA/
Médico em medicina intensiva - junto à Unicamp. Classif. – 
Nome 16º - VITOR FAVALI KRUGER.

Para isso, no prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta 
publicação, o(a) candidato(a) deverá:

1 - Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via 
e-mail dgrh.dgpadm@unicamp.br as cópias dos documentos 
listados na página http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-
-servicos/ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, 
bem como os documentos solicitados no item 10.2 do edital 
de abertura.

O não envio das cópias dos documentos no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a);

2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e agendar a perícia médica 
dentro de 10 (dez) dias corridos a contar desta publicação para 
atender aos itens 10.2.1 a 10.3.1 do edital de abertura.

 Divisão de Gestão de Pessoal
Fica convocado(a) para admissão o(a) candidato(a) 

classificado(a) no Concurso Público, Edital de Abertura 59/2021, 
para preenchimento da função/perfil: PR APOIO TEC SERVICOS 
/ Técnico em biblioteconomia da Carreira de Profissionais de 
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Unicamp. Classificação 
- nome: 11° - BRUNA LETÍCIA DE OLIVEIRA NEVES. Para isso, 
no prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a) 
candidato(a) deverá:

1 - Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via 
e-mail dgrh.dgpadm@unicamp.br as cópias dos documentos 
listados na página http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-
-servicos/ingresso/admissao-paepe-a-partir-do-edital-58-2018, 
bem como os documentos solicitados no item 13.2 do edital 
de abertura.

O não envio das cópias dos documentos no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a);

2 - Acessar http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/
eSisla, clicar na aba "Ingressante" e enviar os laudos e infor-
mações necessárias dentro de 10 (dez) dias corridos a contar 
desta publicação para atender aos itens 13.3 a 13.3.3 do edital 
de abertura.

 Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no 
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, 
Edital de Abertura 004/2022, Processo Nº36-P-9696/2022, para 
preenchimento da função/perfil: PR ASS ADMINSITRATIVOS / 
Técnico em administração da Carreira de Profissionais de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 31º - 
Nome - CAMILA DE BRITO FERNANDES. Para isso, é necessário:

Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via email 
dgrh.dgpadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicita-
dos no site: www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

O não envio das cópias dos documentos no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no 
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, 
Edital de Abertura 004/2022, Processo Nº36-P-9696/2022, para 
preenchimento da função/perfil: PR ASS ADMINSITRATIVOS / 
Técnico em administração da Carreira de Profissionais de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 32º - 
Nome - GABRIEL BRAGANCA DOURADO. Para isso, é necessário:

Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via email 
dgrh.dgpadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicita-
dos no site: www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

O não envio das cópias dos documentos no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

 Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no 
prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, 

05 - Síndrome de Sjögren: conceito, fisiopatologia e quadro 
clínico.

06 - Comorbidades em miopatias inflamatórias idiopáticas.
07 - Estatinas e suas reações adversas musculares.
08 - Autoanticorpos miosite-específicos e mosite-asso-

ciados.
09 - Biópsia muscular em miopatias inflamatórias idio-

páticas.
10 - Aplicabilidade de ressonância magnética em doenças 

musculares.
11 - Benefícios de antimaláricos em lúpus eritematoso 

sistêmico.”
Leia-se:
“PROGRAMA DA DISCIPLINA DE REUMATOLOGIA: CLÍNICO
01 - Artrite reumatoide: fisiopatologia, quadro clínico e 

diagnóstico diferencial.
02 - Pacientes em risco de artrite reumatoide: conceitos e 

tratamento.
03 - Importância das manifestações extra-articulares para o 

prognóstico e tratamento da artrite reumatoide.
04 - Corticoterapia em artrite reumatoide: prós e contras.
05 - Envolvimento pulmonar na artrite reumatoide.
06 - Osteoporose e artrite reumatoide.
07 - Ultrassonografia articular para diagnóstico diferencial e 

seguimento nas artropatias inflamatórias crônicas.
08 - Vacinação em pacientes reumatológicos.
09 - Desmame de imunossupressores peri-vacinação em 

pacientes reumatológicos.
10 - Terapias avançadas e risco cardiovascular em artrite 

reumatoide.
11 - Manejo do risco infeccioso em artrite reumatoide.
12 - Screening e segurança das terapias avançadas nas 

artropatias inflamatórias crônicas.”

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 
PRETO
 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
Comunicado Inscrições/banca FMRP-USP Nº 001/2023
De acordo com o estabelecido no Artigo 134 do R.G.-USP, 

baixado pela Resolução 3.745, de 19-10-90, Resolução 3.801, 
de 05-04-91 e Resolução 4.320, de 13-11-96, a Congregação da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em sua 894ª Sessão 
Extraordinária, realizada em 14-03-2023, APROVOU os pedidos de 
inscrições dos interessados Doutores: Flavio Protasio Veras, Kalil 
Alves de Lima, Leandro Pires Araujo, Lucas Tabajara Parreiras e Silva 
e Raphael Sanches Peres para o Concurso de Títulos e Provas para 
o Provimento Efetivo de 01 (um) Cargo de Professor Doutor, refe-
rência MS-3 em RDIDP, junto ao Departamento de Farmacologia da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Edital FMRP-USP 
Nº 018/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo no 
dia 22 de setembro de 2022, cargo/claro número 1240307.

Na mesma ocasião foi designada a Comissão Julgado-
ra, composta pelos Professores Doutores: Membros Efetivos: 
Francisco Silveira Guimarães (Presidente), Professor Titular do 
Departamento de Farmacologia da FMRP-USP; Fabíola Traina, 
Professora Associada do Departamento de Imagens Médicas, 
Hematologia e Oncologia Clínica da FMRP-USP; Marcelo Torres 
Bozza, Professor Titular do Departamento de Imunologia da 
UFRJ; Leticia Veras Costa Lotufo, Professora Titular do Depar-
tamento de Farmacologia do Inst. de Ciências Biomédicas 
da USP; Thereza Christina Barja Fidalgo, Professora Titular do 
Departamento de Biologia Celular da UERJ. Membros Suplentes: 
Ana Paula de Carvalho Panzeri Carlotti, Professora Associada do 
Departamento de Puericultura e Pediatria da FMRP-USP; Luisa 
Karla de Paula Arruda, Professora Titular do Departamento de 
Clínica Médica da FMRP-USP; Lucila Leico Kagohara Elias, Pro-
fessora Associada do Departamento de Fisiologia da FMRP-USP; 
Patricia Torres Bozza Viola, Professora Titular do Departamento 
de Fisiologia e Farmacodinâmica da Fundação Oswaldo Cruz; 
Marco Aurelio Martins, Professor Titular do Departamento de 
Fisiologia e Farmacodinâmica da Fundação Oswaldo Cruz; Regi-
na Pakelmann Markus, Professora Titular do Departamento de 
Fisiologia do Inst. de Ciências Biomédicas da USP; Edson Antu-
nes, Professor Titular do Departamento de Farmacologia da Fac. 
de Ciências Médicas da Unicamp; Marcelo Dias Barufi, Professor 
Titular do Departamento de Análises Clínicas Toxicologicas e 
Bromatologicas da FCFRP USP; Márcio Mateus Beloti, Professor 
Titular do Departamento de Ciências Morfologicas da FORP USP 
e Sergio Akira Uyemura; Professor Titular do Departamento de 
Análises Clínicas Toxicologicas e Bromatologicas da FCFRP USP.

 INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023 - IB
PROCESSO Nº 23.1.47.41.9
OFERTA DE COMPRA Nº 13
O diretor do IB-USP homologa o julgamento referente ao 

Pregão Eletrônico Nº 12/2023 - IB, conforme ato da Pregoeira 
Suplente em ato de 10.03.2023 e autoriza a despesa.

EMPRESA: SB MULTICOM COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 21.163.633/0001-90
LOTE 01 - ITENS 01 A 03
ITEM 1 – COLETOR SELETIVO DE RESÍDUO
QUANTIDADE: 50 UNIDADES
VALOR UNITÁRIO: R$ 112,83
VALOR TOTAL: 5.641,50
ITEM 2 – COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
QUANTIDADE: 60 UNIDADES
VALOR UNITÁRIO: R$ 226,38
VALOR TOTAL: R$ 13.582,80
ITEM 3 – CARRO PARA LAVANDERIA HOSPITALAR
QUANTIDADE: 05 UNIDADES
VALOR UNITÁRIO: R$ 1.435,14
VALOR TOTAL: R$ 7.175,70
VALOR TOTAL DO LOTE 01: R$ 26.400,00 (VINTE E SEIS MIL 

E QUATROCENTOS REAIS)
São Paulo, 16 de março de 2023.
Ricardo Pinto da Rocha
DIRETOR

 INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE
 INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE
RETIFICAÇÃO
Retificação do DOE de 19/10/2022, referente ao Edital 

DVACAD-IEE-003/2022 de
abertura de inscrições ao concurso público de títulos e 

provas para provimento de 1 (um)
cargo de Professor Doutor, referência MS-3 em RDIDP, junto 

à Divisão Científica de
Planejamento, Análise e Desenvolvimento Energético. Ficam 

suprimidas as disciplinas
PEN5010 – Avaliação de Projetos de Geração e Uso de 

Energia e PEN5017 – Análise
Econômica de Alternativas Energéticas deste Edital.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 Divisão de Gestão de Pessoal
Fica convocado(a) para admissão o(a) candidato(a) 

classificado(a) no Concurso Público, Edital de Abertura 87/2019, 
para preenchimento da função/perfil: ENFERMEIRO / Enfermeiro 
da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 

15. The candidate proposed for the position may only take 
office if approved in a medical examination carried out by the 
Department of Medical Expertise of the State – DPME, pursuant 
to Article 47, VI, of Law No. 10,261/68.

16. The proposition of the professor approved in the public 
tender, as well as the other resulting measures, will be governed 
by the terms of Resolution No. 7271 of 2016.

17. Professors in RDIDP must maintain an exclusive employ-
ment relationship with the University of São Paulo (USP), pursu-
ant to article 197 of the General Regulations of the University 
of São Paulo (USP).

18. The public tender will be valid immediately, and only the 
candidate indicated by the competition will have the position.

19 The candidate will be called to assume the position by 
an official publication in the Official Gazette of the State (Diário 
Oficial do Estado).

20. Further information and the rules relevant to the com-
petition are available to interested parties on the website http://
academica.fflch.usp.br/concursos/doutor/todos, by calling

55-11-3091-4590 and 55 -11-3091-4621, or by e-mail 
(apoioaca1fflch@usp.br).

 FACULDADE DE MEDICINA
 Retificação do Edital de transferência externa do curso de 

Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da USP
Página 446, do Diário Ofícial de 11 de março de 2023
ONDE SE LÊ:
“TRANSFERÊNCIA DE ALUNOS DO CURSO DE FONOAUDIO-

LOGIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERlOR PARA 
O CURSO DE FONOAUDIOLOGIA DA FACULDADE DE MEDICINA 
DA USP - NORMAS PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS PRE-
-SELECIONADOS PELA FUVEST.

A Seção de Alunos dos Cursos de Fisioterapia, Fonoau-
diologia e Terapia Ocupacional do Serviço de Graduação da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo receberá 
pelo e-mail gradfofito@usp.br, nos dias 29 e 30/05/2023, os 
documentos (RG, histórico escolar da instituição de origem, 
histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio e 
certidão de nascimento) dos alunos convocados para a segunda 
etapa de provas, de alunos regularmente matriculados em 
Cursos de Fisioterapia de outras instituições de ensino superior, 
pré-selecionados pela FUVEST, para o preenchimento da(s) 
seguinte(s) vaga(s), para início no 1º semestre/2024:..”

LEIA-SE:
“TRANSFERÊNCIA DE ALUNOS DO CURSO DE FONOAUDIO-

LOGIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERlOR PARA 
O CURSO DE FONOAUDIOLOGIA DA FACULDADE DE MEDICINA 
DA USP - NORMAS PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS PRE-
-SELECIONADOS PELA FUVEST.

A Seção de Alunos dos Cursos de Fisioterapia, Fonoau-
diologia e Terapia Ocupacional do Serviço de Graduação da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo receberá 
pelo e-mail gradfofito@usp.br, nos dias 29 e 30/05/2023, os 
documentos (RG, histórico escolar da instituição de origem, 
histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio e 
certidão de nascimento) dos alunos convocados para a segunda 
etapa de provas, de alunos regularmente matriculados em Cur-
sos de Fonoaudiologia de outras instituições de ensino superior, 
pré-selecionados pela FUVEST, para o preenchimento da(s) 
seguinte(s) vaga(s), para início no 1º semestre/2024:..”

 Retificação do Edital de transferência externa do curso de 
Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP

Página 446, do Diário Oficial de 11 de março de 2023
ONDE SE LÊ:
“TRANSFERÊNCIA DE ALUNOS DO CURSO DE TERAPIA 

OCUPACIONAL DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPER-
lOR PARA O CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL DA FACULDADE 
DE MEDICINA DA USP - NORMAS PARA SELEÇÃO DE CANDIDA-
TOS PRE-SELECIONADOS PELA FUVEST.

A Seção de Alunos dos Cursos de Fisioterapia, Fonoau-
diologia e Terapia Ocupacional do Serviço de Graduação da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo receberá 
pelo e-mail gradfofito@usp.br, nos dias 29 e 30/05/2023, os 
documentos (RG, histórico escolar da instituição de origem, 
histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio e 
certidão de nascimento) dos alunos convocados para a segunda 
etapa de provas, de alunos regularmente matriculados em 
Cursos de Fisioterapia de outras instituições de ensino superior, 
pré-selecionados pela FUVEST, para o preenchimento da(s) 
seguinte(s) vaga(s), para início no 1º semestre/2024:...”

LEIA-SE:
“TRANSFERÊNCIA DE ALUNOS DO CURSO DE TERAPIA 

OCUPACIONAL DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPER-
lOR PARA O CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL DA FACULDADE 
DE MEDICINA DA USP - NORMAS PARA SELEÇÃO DE CANDIDA-
TOS PRE-SELECIONADOS PELA FUVEST.

A Seção de Alunos dos Cursos de Fisioterapia, Fonoau-
diologia e Terapia Ocupacional do Serviço de Graduação da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo receberá 
pelo e-mail gradfofito@usp.br, nos dias 29 e 30/05/2023, os 
documentos (RG, histórico escolar da instituição de origem, 
histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio e 
certidão de nascimento) dos alunos convocados para a segunda 
etapa de provas, de alunos regularmente matriculados em 
Cursos de Terapia Ocupacional de outras instituições de ensino 
superior, pré-selecionados pela FUVEST, para o preenchimento 
da(s) seguinte(s) vaga(s), para início no 1º semestre/2024:...”

 COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA - 2023
CONVOCAÇÃO PARA MATRICULA DOS CANDIDATOS AOS 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA FMUSP EM ALFABÉTICA
PERÍODO DE MATRICULA: 17/03/2023 ou 20/03/2023 - 

HORÁRIO AGENDADO
Na data e horário agendado o candidato aprovado, pesso-

almente ou por terceiros (mediante apresentação de procuração 
simples) deverá comparer para efetuar a matrícula na COREME/
FMUSP - Prédio do Instituto Oscar Freire - Av. Dr. Arnaldo, 455 - 
1º andar - conforme item MATRICULA do correspondente edital, 
aqueles que não fizerem a matrícula no período indicado serão 
considerados DESISTENTES.

IMPORTANTE: ATENDENDO A RESOLUÇÃO DA CNRM 01 DE 
2017, OS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA MATRICULA NA 
FMUSP A PARTIR DE 16/03/2023, NÃO PODERÃO ESTAR MATRI-
CULADOS EM OUTRA INSTITUIÇÃO. CASO ESTEJAM MATRICU-
LADOS EM OUTRA INSTITUIÇÃO DEVEM OBRIGATORIAMENTE 
APRESENTAR NO ATO DA MATRICULA NA FMUSP DOCUMENTO 
ADICIONAL: CÓPIA LEGÍVEL DO PROTOCOLO DE ENTREGA DE 
CANCELAMENTO DE MATRICULA NA OUTRA INSTITUIÇÃO 
DATADO DE ATÉ 15/03/2023.

Ainda de acordo com a Resolução, o candidato convocado 
abaixo não se encontra, nesta data, registrado com matricula em 
outra instituição na CNRM

QTD - INSCRIÇÃO - NOME COMPLETO - CPF - NOME DO 
PROGRAMA - FP - DATA - HORÁRIO

1 - 2234539368 - Gabriel Duobles Goldenberg - 
370.463.458-13 - 049 - Radioterapia - SES - 17 ou 20/3 - 09H 
ás 12h00

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP – RETIFICAÇÃO RELATI-
VA AO EDITAL “ATAC/FM/7/2023”

A Diretora da Faculdade de Medicina da USP aprova ad 
referendum da Congregação, em 16/03/2023 a retificação do 
edital “ATAC/FM/7/2023”, publicado no D.O.E. de 04/03/2023, 
Poder Executivo, Seção I, página 250-257, na qual:

Onde se lê:
“PROGRAMA DA DISCIPLINA DE REUMATOLOGIA: CLÍNICO
01 - Síndrome antifosfolípide: conceito, quadro clínico e 

tratamento.
02 - Miopatias inflamatórias idiopáticas: epidemiologia, 

fisiopatogênese e subtipos.
03 - Síndrome antissintetase: conceito, quadro clínico e suas 

peculiaridades.
04 - Diagnóstico diferencial da dermatomiosite e polimio-

site.


