
ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA 

RETIFICAÇÃO do Edital ATAc/EEL/USP-34/2019, publicado no D.O.E. de 19/12/2019, página 
251, seção I, referente à abertura de concurso público de títulos e provas para provimento de 1 
(um) cargo de Professor Titular, em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa 
(RDIDP), junto ao Departamento de Biotecnologia, na área de conhecimento de Bioprodutos e 
Conversão de Biomassa. Considerando a Portaria GR nº 7687/2021 de 23 de dezembro de 2021 
e a Portaria GR nº 7689/2022 de 1 de fevereiro de 2022, no item 2.1,  
 
onde se lê:  
 
“2.1. As provas constarão de: 
I - julgamento dos títulos (peso 4); 
II - prova pública oral de erudição (peso 3); 
III - prova pública de arguição (peso 3). 
 
Parágrafo único – O candidato que se apresentar depois do início dos trabalhos ou de qualquer 
prova do concurso estará automaticamente desclassificado, e não haverá segunda chamada 
para a realização de qualquer uma das provas, seja qual for o motivo alegado pelo candidato.”; 
 
leia-se:  
 
“2.1. As provas constarão de: 
I - julgamento dos títulos (peso 4); 
II - prova pública oral de erudição (peso 3); 
III - prova pública de arguição (peso 3). 
 
§ 1º – O candidato que se apresentar depois do início dos trabalhos ou de qualquer prova do 
concurso estará automaticamente desclassificado, e não haverá segunda chamada para a 
realização de qualquer uma das provas, seja qual for o motivo alegado pelo candidato. 
§ 2º – Nos termos do art. 5º da Portaria GR 7687/2021, é obrigatória a comprovação de 
vacinação contra a Covid-19 (esquema vacinal completo) e de eventuais doses de reforço em 
todas as atividades desenvolvidas nos campi da Universidade, ficando eliminados os candidatos 
que não atenderem a essa exigência por ocasião da realização de cada atividade presencial 
relativa ao presente certame.” 
 
Pelo presente, ficam notificados os candidatos inscritos no certame. 

 

Publicado no D.O.E. de 08/02/22, Executivo I, pág. 405. 

 

 

 


