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superior a 7,0 (sete inteiros); será realizada no dia 11/12/2015, 
a partir das 08h30.

5. A média final obtida pelos candidatos será divulgada 
a partir do dia 11/12/2015 junto à Seção Técnica de Pós-
Graduação.

6. Os candidatos pré-selecionados serão encaminhados ao 
Orientador indicado no ato da inscrição, cabendo a este selecio-
nar, dentro do número de vagas disponíveis, o(as) candidato(as) 
a ser(em) matriculado(as).

7. A forma de aplicação de exame a esse(as) candidato(as), 
ficará a critério de cada Orientador, podendo incluir prova escrita 
e/ou prática.

8. Para a Prova Escrita de Conhecimento Específico em 
Genética, serão avaliados os seguintes conteúdos: Genética 
Mendeliana, Teoria Cromossômica da Herança, Estrutura e 
Função Gênica, Mutação, Evolução, Genética de Populações, 
Genética Quantitativa, Alterações Cromossômicas Numéricas e 
Estruturais, Genética de Micro-organismos, Tecnologias do DNA 
Recombinante. Genômica. Referências Bibliográficas: 1) Lewon-
tin RC, Carroll SB, Griffiths AJF, Wessler, SR. Introdução à Genéti-
ca - 10ª Ed. 2013. Guanabara Koogan; 2) Snustad DP, Simmons 
MJ. 6ª Ed. 2013. Fundamentos de Genética. Guanabara Koogan; 
3) Sanders MF, Bowman JL. 2014. Análise Genética, uma aborda-
gem integrada. Pearson Education; 4) Klug WS, Cummings MR, 
Spencer CA, Palladino MA. 9ª Ed. 2010. Conceitos de Genética. 
Artmed; 5) Mayr E. Populações, Espécies e Evolução. 1977. CEN/
EDU; 6) Futuyma DJ. Biologia Evolutiva. 1997. Editora da SBG; 
7) Freeman S, Herron JC. 4a Ed. 2009. Análise Evolutiva. Artmed.

9. Os orientadores com disponibilidade de vagas (M= 
Mestrado, D=Doutorado) são os indicados a seguir: Adriane 
Pinto Wasko (M/D), Celso Luis Marino (M); Cesar Martins (M/D); 
Claudia Aparecida Rainho (M/D); Claudio de Oliveira (M/D); 
Danilo Moretti Ferreira (M/D); Danillo Pinhal (M/D); Douglas 
Silva Domingues (M/D); Erick da Cruz Castelli (D); Fabio Tebaldi 
Silveira Nogueira (M); Fausto Foresti (M/D); Fernando Fernandes 
Mendonça (M); Ivan de Godoy Maia (M/D); José Luiz Rybarczik 
Filho (M); Josias Rodrigues (M/D); Lucilene Arilho Ribeiro Bicudo 
(M/D); Marcos Antonio Machado (M/D); Maria Isabel Nogueira 
Cano (M/D); Rafael Henrique Nóbrega (M/D); Robson Francisco 
Carvalho (D).

V – DA MATRÍCULA.
1. Terá direito à matrícula o candidato aprovado no Proces-

so Seletivo desde que classificado dentro do número de vagas 
oferecidas e formalmente aceito por um Orientador credenciado 
no Programa (Carta de Aceite).

2. A matrícula será realizada em data a ser informada no 
Calendário de Atividades e conforme instruções da Seção Téc-
nica de Pós-Graduação.

3. Após a confirmação da matrícula junto à Seção Técnica 
de Pós-Graduação, o candidato deverá cadastrar-se no Portal 
da Central de Aluno, no website 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 Progra-
ma 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 
portarias específicas do programa.

VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e 

na aceitação tácita do processo de seleção, tal como se acha 
estabelecido neste Edital e na legislação pertinente;

2. A inexatidão de dados e/ou irregularidades nos documen-
tos, mesmo que verificadas posteriormente, acarretarão na nuli-
dade 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-Gradu-
ação em Ciências Biológicas (Genética), desde que protocolado 
na Seção Técnica de Comunicações do Instituto de Biociências 
de Botucatu, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da divul-
gação 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. Os candidatos ao Doutorado sem título de Mestre 
deverão ter seu Curriculum Lattes aprovado pelo Conselho do 
Programa;

6. A Seção Técnica de Pós-Graduação não se responsabi-
lizará por problemas de ordem técnica decorrentes de falha 
nos equipamentos utilizados pelo candidato para sua inscrição;

7. Não serão aceitos, sob hipótese alguma, pedidos de revi-
são ou vista de prova, em qualquer etapa do exame de seleção;

8. Os casos omissos serão submetidos, conforme o grau 
de competência, ao Conselho do Programa e/ou Congregação 
da Unidade.

Diretoria do Instituto de Biociências de Botucatu - UNESP 
Campus de Botucatu, em 09 de novembro de 2015.

ACESSO A LINKS.
https://sistemas.unesp.br/inscricao_unesp/
(Requerimento para inscrição on-line)
http://lattes.cnpq.br
(Preenchimento do Curriculum na Plataforma Lattes)
http://www.ibb.unesp.br/#!/pos-graduacao/ciencias-biologi-

cas-genetica/formularios/
(Modelo para carta de aceite)
CONTATO.
Seção Técnica de Pós-Graduação do Instituto de Biociências 

de Botucatu
Website: http://www.ibb.unesp.br
E-mail: posgraduacao@ibb.unesp.br
 Instituto de Biociências de Botucatu
Edital nº 21/2015.1 – STPG/IBB
O Instituto de Biociências de Botucatu – UNESP, Campus 

de Botucatu, torna público que no período de 10/11/2015 a 
04/12/2015, estarão abertas as inscrições para Processo Seletivo 
de Aluno Regular junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Biotecnologia, nas Linhas de Pesquisa de Bioprocessos, Biotec-
nologia dos alimentos e bebidas, Biotecnologia aplicada à saúde 
humana e animal e Biotecnologia ambiental, para ingresso no 
primeiro semestre letivo de 2016.

Número de vagas: Mestrado: 17; Doutorado: 3 (conforme 
tabela de vagas).

I – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO.
1. O candidato deverá ter Curso Superior de duração plena 

e Curriculum Vitae que indique formação adequada em disci-
plinas 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 defe-
sa prevista impreterivelmente até o dia 29 de fevereiro de 2016. 
Caso a defesa de dissertação não ocorra até o final do prazo pre-
visto, o candidato será automaticamente excluído do Processo.

3. Alunos com bolsa de Mestrado ou Doutorado, previamen-
te aprovada em data anterior ao concurso, poderão ser dispensa-
dos 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 10/11/2015 e término às 16h00 do 
dia 04/12/2015. Para inscrever-se o candidato deverá acessar 
o link correlato à inscrição (disponibilizado abaixo) para Aluno 
Regular de Pós-Graduação, preencher completamente o formu-
lário eletrônico de inscrição e efetuar o pagamento da taxa, 
mediante o boleto bancário gerado ao final do procedimento.

2. O deferimento da inscrição estará condicionado ao 
encaminhamento dos documentos relacionados no capítulo III, 
via Correios (exclusivamente através de SEDEX), ou entregues 
diretamente na Seção Técnica de Pós-Graduação, devidamente 
acondicionados em envelope fechado e lacrado.

III – DOS DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO.
1. Para efeito de organização, a Seção Técnica de Pós-

Graduação solicita que as cópias de documentos sejam apre-
sentadas no formato A4 (210x297mm) e que não sejam 
encadernadas.

1.1. Para todos os candidatos:
a) Comprovante de Pagamento da Taxa de Inscrição no valor 

de R$ 56,00 (por meio de Boleto Bancário gerado ao término da 
inscrição on line);

b) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
c) Cópia da Cédula de Identidade – RG (não serão aceitos 

CNH ou documentos de classe);
d) Cópia do RNE (para candidatos estrangeiros);
e) Cópia do CPF;
f) Cópia do Título de Eleitor;
g) Certidão de quitação eleitoral (http://www.tse.jus.br/);
h) Cópia do comprovante de quitação do Serviço Militar 

(para candidatos do sexo masculino);
i) Duas fotos (3x4) recentes e iguais;
j) Cópia do Diploma e/ou Certificado de Conclusão do Curso 

de Graduação;
k) Cópia do Histórico Escolar da Graduação;
l) Cópia do Curriculum Lattes, devidamente documentado 

(com comprovantes dos dados)
m) Carta de aceite do orientador indicado pelo candidato 

(modelo disponível no link abaixo)
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 a validade do edital.

b) Cópia de comprovante de proficiência em Inglês. Os 
alunos de doutorado deverão comprovar proficiência em inglês 
no processo seletivo. Os alunos serão considerados aprovados 
se atingirem pelo menos 70% da nota máxima de cada exame 
e considerados habilitados, mas não aprovados, se atingirem 
pelo menos 50% da nota máxima de cada exame. Os alunos 
habilitados terão o prazo máximo de 12 meses para comprovar 
proficiência com nota com valor de pelo menos 70% do valor 
máximo de cada exame. Serão aceitos apenas os exames exter-
nos relacionados abaixo:

I) Test of English as Foreign Language – TOEFL.
II) International English Language Testing Service – IELTS.
III) Test of English for International Communication – TOEIC.
IV) Institutional Testing Program – ITP.
Serão aceitos os certificados dentro da validade estabe-

lecida pelas instituições que os emitem. Estão dispensados da 
apresentação do “Exame de Proficiência em Língua Inglesa” 
os alunos que tenham estudado ou estagiado, por um período 
igual ou superior a 6 meses, no país onde o idioma Inglês seja 
de uso corrente. Nesse caso, o aluno deve apresentar documento 
comprobatório.

Alunos que nã o atingirem a pontuaç ã o mí nima nos exames 
externos de proficiê ncia em Inglê s terã o um prazo de até  12 
meses, apó s o ingresso no doutorado, para entrega de novo 
comprovante com a pontuaç ã o exigida.

Alunos que tenham estudado ou estagiado, por um período 
igual ou superior a 06 meses, em país onde o idioma Inglês seja 
de uso corrente e que apresentarem documento comprobatório 
estarão dispensados da apresentação do comprovante de profi-
ciência em Inglês.

1.3. Para Candidatos ao Doutorado sem título de Mestre:
a) Comprovante de publicação de pelo menos 1 artigo 

científico em periódico indexado na área de Ciências Biológicas, 
subárea Genética.

b) Cópia de comprovante de proficiência em Inglês. Os 
alunos de doutorado deverão comprovar proficiência em inglês 
no processo seletivo. Os alunos serão considerados aprovados 
se atingirem pelo menos 70% da nota máxima de cada exame 
e considerados habilitados, mas não aprovados, se atingirem 
pelo menos 50% da nota máxima de cada exame. Os alunos 
habilitados terão o prazo máximo de 12 meses para comprovar 
proficiência com nota com valor de pelo menos 70% do valor 
máximo de cada exame.

Serão aceitos apenas os exames externos relacionados 
abaixo.

I) Test of English as Foreign Language – TOEFL.
II) International English Language Testing Service – IELTS.
III) Test of English for International Communication – TOEIC.
IV) Institutional Testing Program – ITP.
Serão aceitos os certificados dentro da validade estabe-

lecida pelas instituições que os emitem. Estão dispensados da 
apresentação do “Exame de Proficiência em Língua Inglesa” 
os alunos que tenham estudado ou estagiado, por um período 
igual ou superior a 6 meses, no país onde o idioma Inglês seja 
de uso corrente. Nesse caso, o aluno deve apresentar documento 
comprobatório.

Alunos que tenham estudado ou estagiado, por um período 
igual ou superior a 06 meses, em país onde o idioma Inglês seja 
de uso corrente e que apresentarem documento comprobatório 
estarão dispensados da apresentação do comprovante de profi-
ciência em Inglês.

2. A ausência de algum dos documentos listados no ítem 1 
do Capítulo III implicará no indeferimento da inscrição.

3. O endereço para entrega ou encaminhamento dos 
documentos constantes no ítem 1 do Capítulo III é o indicado 
a seguir:

UNESP - Instituto de Biociências de Botucatu
Seção Técnica de Pós-Graduação - Seleção 1.2016 – Gené-

tica
Rua Professor Doutor Antonio Celso Wagner Zanin, s/nº
Botucatu, SP – CEP 18618-689
4. Os candidatos deverão retirar os documentos entregues 

no ato da inscrição no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a 
contar da data da divulgação do Resultado Final.

5. Decorrido esse prazo, os documentos serão inutilizados 
pela Seção Técnica de Pós-Graduação.

IV – DO EXAME DE SELEÇÃO.
1. O Exame de Seleção será realizado no período de 

10/12/2015 a 11/12/2015.
2. Todos os inscritos deverão comparecer à Central de 

Aulas do IBB/UNESP, com antecedência do horário designado 
para as provas.

3. O candidato que apresentar-se após ser declarado o início 
das provas será excluído do processo.

4. A seleção dos candidatos será composta das seguintes 
provas:

a) Prova Escrita de Conhecimento Específico em Genética 
(eliminatória, sendo considerados aprovados os candidatos que 
obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco inteiros), que será 
realizada no dia 10/12/2015, às 8:30 horas, com duração de 4 
horas. As notas das provas serão divulgadas até as 18h00 do 
dia 10/12/2015 junto à Seção de Técnica de Pós-Graduação. Os 
candidatos a Doutorado, portadores do Título de Mestre, obtido 
neste Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas 
(Genética), estarão dispensados da Prova Escrita de Conheci-
mento Específico em Genética. Os candidatos serão notificados 
por e-mail sobre o deferimento/indeferimento da inscrição.

b) Prova de Proficiência em Língua Estrangeira – Inglês: 
para os candidatos ao Mestrado aprovados na Prova de Conhe-
cimentos Específicos em Genética sendo considerados aprova-
dos os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 
(sete inteiros); será realizada no dia 10/12/2015, às 14h00, com 
duração de 2 horas. É facultado aos candidatos a utilização de 
dicionário Inglês/Português. Estão dispensados dessa prova os 
candidatos que apresentarem documento comprobatório de pro-
ficiência conforme descrito no item III – 1.2b do presente edital.

c) Análise do Curriculum Vitae Plataforma Lattes e do 
Histórico Escolar: a ser realizada no dia 11/12/2015, a partir 
das 08h30.

d) Entrevista: de caráter eliminatório, sendo considerados 
pré-selecionados os candidatos que obtiverem nota igual ou 

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 REITORIA

 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA 

FILHO”
UNIFICADO
EDITAL PRAd Nº 15/2015 – DIVULGAÇÃO DO GABARITO
(CONCURSO PÚBLICO Nº 12/2015 – PRAd)
O Pró-Reitor de Administração da Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, no uso de sua competência 
legal, DIVULGA aos candidatos inscritos para os empregos públi-
cos de Assistente de Suporte Acadêmico I e Enfermeiro, o gaba-
rito da prova objetiva realizada em 08 de novembro de 2015.

001. PROVA OBJETIVA
ASSISTENTE DE SUPORTE ACADÊMICO I

1 - C - 2 - E - 3 - B - 4 - A - 5 - A - 6 - B - 7 - D - 8 - E - 9 - C - 10 - D
11 - C - 12 - A - 13 - E - 14 - B - 15 - D - 16 - A - 17 - C - 18 - E - 19 - B - 20 - D
21 - C - 22 - D - 23 - A - 24 - E - 25 - B - 26 - B - 27 - C - 28 - E - 29 - A - 30 - B
31 - C - 32 - B - 33 - E - 34 - E - 35 - B - 36 - A - 37 - D - 38 - E - 39 - C - 40 - A
41 - A - 42 - C - 43 - D - 44 - D - 45 - A - 46 - B - 47 - A - 48 - E - 49 - C - 50 - E

002. PROVA OBJETIVA
ENFERMEIRO

1 - D - 2 - E - 3 - A - 4 - D - 5 - C - 6 - B - 7 - A - 8 - B - 9 - E - 10 - C
11 - A - 12 - E - 13 - E - 14 - C - 15 - D - 16 - C - 17 - C - 18 - B - 19 - D - 20 - A
21 - E - 22 - A - 23 - D - 24 - C - 25 - B - 26 - C - 27 - B - 28 - A - 29 - E - 30 - D
31 - B - 32 - A - 33 - C - 34 - D - 35 - E - 36 - C - 37 - A - 38 - D - 39 - D - 40 - C
41 - B - 42 - B - 43 - B - 44 - E - 45 - E - 46 - A - 47 - B - 48 - C - 49 - D - 50 - E
51 - A - 52 - E - 53 - B - 54 - D - 55 - C - 56 - E - 57 - B - 58 - A - 59 - D - 60 - E

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

São Paulo, 9 de novembro de 2015.
Pró-Reitoria de Administração
Carlos Antonio Gamero
Pró-Reitor

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Instituto de Química
 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JULIO DE MESQUITA FILHO"
CAMPUS DE ARARAQUARA
INSTITUTO DE QUIMICA
Retificação do DOE de 23-10-2015 página 169 – Seção I
EDITAL N° 06 – DTA - IQ/CAr – de 22/10/2015
Onde se lê: O exame será aplicado simultaneamente nas 

seguintes cidades: Dourados/MS, Juiz de Fora/MG, Manaus/AM, 
São Cristóvão/SE, Teresina/PI, Ilhéus/BA, Gurupi/TO, Viçosa/MG, 
São Luís/MA, Pereira/Colômbia, Lima/Peru e Havana/Cuba.

Leia-se: O exame será aplicado simultaneamente nas 
seguintes cidades: Dourados/MS, Juiz de Fora/MG, Manaus/
AM, São Cristóvão/SE, Teresina/PI, Ilhéus/BA, Gurupi/TO, Viçosa/
MG, São Luís/MA, Belém/PA, Pereira/Colômbia, Lima/Peru e 
Havana/Cuba.

 EDITAL Nº 70/2015-STDARH-IQ-CAr
O Diretor Técnico da Divisão Técnica Administrativa do Insti-

tuto de Química do Câmpus de Araraquara - UNESP, CONVOCA, 
o candidato abaixo relacionado, habilitado no Concurso Público 
para preenchimento, mediante contratação, no regime da CLT e 
Legislação Complementar, do emprego público de Assistente de 
Suporte Acadêmico II – Área de autuação: Física, para compare-
cer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publi-
cação deste Edital, junto à Seção Técnica de Desenvolvimento e 
Administração de Recursos Humanos (Sala 49), sito na Rua Prof. 
Francisco Degni, nº 55, Bairro Quitandinha -Araraquara - SP, 
para anuência à contratação e apresentação dos documentos 
comprobatórios das condições exigidas no Edital de Abertura de 
Inscrições nº 12/2015-STDARH-IQ/CAr., conforme segue:

-Cédula de Identidade;
-Certidão de Nascimento/Casamento;
-Cartão de Inscrição no PIS/PASEP;
-Cartão de Inscrição no CPF, devidamente regularizado;
-Título de Eleitor e prova de estar em dia com as obrigações 

eleitorais;
-4 fotos 3x4 iguais e recentes;
-Carteira de Trabalho e Previdência Social;
-Declaração de Bens e Valores que compõem o seu patrimô-

nio privado, conforme Decreto nº 41.865/97;
- Comprovante de estar em dia com as obrigações militares 

(quando do sexo masculino);
- Comprovante de escolaridade correspondente ao Ensino 

Médio ou equivalente
O não comparecimento do candidato no prazo acima esta-

belecido, bem como a recusa à contratação, a não apresentação 
dos documentos no prazo fixado, a inexatidão das afirmativas e/
ou a irregularidade dos mesmos ou, se consultado e contratado 
deixar de entrar em exercício, terá exaurido os direitos decorren-
tes de sua habilitação no Concurso Público.

CLASSIFICAÇÃO - NOME - RG
1º - ROBERTO SIQUEIRA - 16.836.364-1
(Proc. 914/2014-IQ/CAr)

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Instituto de Biociências
 Instituto de Biociências de Botucatu
Edital nº 20/2015.1 – STPG/IBB
O Instituto de Biociências de Botucatu (IBB) – UNESP, Cam-

pus de Botucatu, torna público que no período de 10/11/2015 a 
30/11/2015, estarão abertas as inscrições para Processo Seletivo 
de Aluno Regular junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciên-
cias Biológicas (Genética), nas Linhas de Epigenética, Genética 
Humana e Médica, Genética Molecular e de Microorganismos, 
Genética Animal, Genética Vegetal, Genômica e Proteômica, 
para ingresso no primeiro semestre letivo de 2016.

Número de vagas: Mestrado: 40; Doutorado: 40
I – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO.
1. O candidato deverá ter Curso Superior de duração plena e 

Histórico Escolar que indique formação adequada em disciplinas 
pertinentes ao Programa, sendo automaticamente indeferida a 
inscrição do candidato que não cumprir estas exigências.

II – DAS INSCRIÇÕES.
1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet 

com início às 08h30 do dia 10/11/2015 e término às 16h00 do 
dia 30/11/2015. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o 
link para inscrição, preencher completamente o formulário ele-
trônico de inscrição e efetuar o pagamento da taxa, mediante o 
boleto bancário gerado ao final do procedimento.

2. O deferimento da inscrição estará condicionado ao 
encaminhamento dos documentos relacionados no item “dos 
documentos para inscrição”, via Correios (exclusivamente atra-
vés de SEDEX) ou entregues diretamente na Seção Técnica 
de Pós-Graduação, devidamente acondicionados em envelope 
fechado e lacrado.

3. No caso de envio dos documentos pelos Correios, será 
considerada como última data de postagem o dia 30/11/2015.

4. As inscrições cujos documentos forem postados após esse 
período ou enviados por outro serviço que não o SEDEX, estarão 
automaticamente indeferidas.

5. No caso da entrega dos documentos pessoalmente na 
Seção Técnica de Pós-Graduação, a data limite para recebimento 
será o dia 30/11/2015, até as 16h00.

6. A Seção Técnica de Pós-Graduação não receberá, via 
balcão, documentação após esse período, ficando as inscrições 
nessa situação automaticamente indeferidas.

7. O horário para entrega dos documentos na Seção de 
Pós-Graduação será das 09h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00, 
em dias úteis.
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 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE BIOLOGIA
EDITAL
Concurso Público de provas e títulos, para provimento de 

01 (um) cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1, em RTP, com 
opção preferencial para o RDIDP, nos termos do item 2, nas 
áreas de Anatomia Vegetal e Ecologia Vegetal, com ênfase em 
Dendrobiologia, nas disciplinas BT-382 – Morfologia e Anatomia 
de Angiospermas, BT-383 – Morfologia e Anatomia de Angios-
permas, BT-682 – Ecologia Vegetal, BT-792 – Ecologia Vegetal no 
Campo e BT-181 – Ecologia no Campo I, do Departamento de 
Biologia Vegetal do Instituto de Biologia da Universidade Esta-
dual de Campinas. O concurso que trata o presente edital será 
realizado nos dias 15, 16, 17, 18 e 19 de fevereiro de 2016, com 
início às 08:00, na Sala da Congregação do Instituto de Biologia, 
com o seguinte calendário fixado para a realização das provas:

Dia 15/02/2016 – Segunda-feira
08:00 – 09:00 - Reunião da Comissão Julgadora.
09:00 – Apresentação dos candidatos e orientação quanto 

ao andamento dos trabalhos.
09:30 – 13:30 - Prova escrita.
14:00 – Correção, pela banca examinadora, da prova 

escrita.
18:00 – Divulgação do resultado da prova escrita.
Dia 16/02/2016 – Terça-feira
08:00 – Definição da ordem de apresentação dos projetos 

de pesquisa.
08:30 às 13:30 – Prova específica.
14:30 às 21:30 – Continuação da prova específica.
Dia 17/02/2016 – Quarta-feira
08:30 às 13:30 – Prova de arguição, seguido de sorteio do 

ponto para a prova didática.
14:30 às 21:30 – Continuação da prova de arguição, segui-

do de sorteio do ponto para a prova didática.
Dia 18/02/2016 – Quinta-feira
09:30 às 13:30 - Prova didática.
14:30 às 22:30 – Continuação da prova didática.
Dia 19/02/2015 – Sexta-feira
08:00 – Prova de Títulos.
17:00 – Divulgação do Resultado Final.
A Comissão Julgadora será constituída dos seguintes Pro-

fessores Doutores: Titulares: Paulo Mazzafera, Simone Aparecida 
Vieira, Denise Maria Trombert de Oliveira, Gislene Maria da Silva 
Ganade e Maura da Cunha. Suplentes: Carlos Alfredo Joly, Julio 
Soriano, Ricardo Augusto Gorne Viani, Diego Demarco, Eduardo 
Van Den Berg e Orlando Cavalari de Paula.

Ficam pelo presente Edital, convocados os Membros da 
Comissão Julgadora e os candidatos inscritos: Carmen Regina 
Marcati, Arildo de Souza Dias, Cândida Pereira da Costa, Otávio 
Camargo Campoe, Rafael Dudeque Zenni, Luciana Cavalcanti 
Maia Santos, Vinícius de Lima Dantas, Peter Stoltenborg Groe-
nendyr, Giuliano Maselli Locosselli, Marcos Bergmann Carlucci, 
Vanessa Graziele Staggemeier e Fernanda Trisltz Perassolo 
Guedes.

julio
Realce

julio
Realce
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