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Maria Eduarda Ramos Ziviani - Condicionada
Jaime Valentin Neto - Reprovado
Bacharelado em Química
Verônica Eduarda de Souza Polares - Reprovada
Yuri Fahl Santos - Reprovado
Licenciatura em Química
Ana Carolina da Cunha Nascimento - Reprovada
Beatriz Mora - Reprovada
Bianca Vieira Pontes - Reprovada
Fernanda Barbosa Sardinha - Aprovada
Ciências Biológicas
Luiza Esmeraldo Seccani - Aprovada
Gabriel Mendonça Imada - Aprovado
Mariana Magnani Avelar - Aprovada
Marcelo Marcussi de Almeida Prado - Classificado “em
lista de espera”
Adrielli Caroline Soares - Classificado “em lista de espera”
Luísa Brás Mota - Reprovada
Laís Galerani Salgueiro - Reprovada
Victória Letícia Justiniano Piña - Reprovada
João Gabriel Balieiro Floridi - Reprovado
A documentação dos alunos que não foram aprovados será
descartada no prazo de 90 dias após a divulgação do resultado.
Cabe ao interessado retirá-la na Secretaria do Serviço de Graduação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto antes do prazo estipulado conforme consta no Edital.

INSTITUTO DE FÍSICA
Comunicado
Edital de Abertura do Processo Seletivo de Ingresso no
Programa de Pós-Graduação do Instituto de Física da USP para
o Primeiro Semestre do Ano de 2020
A Comissão Coordenadora de Programa (CCP) do Instituto
de Física, da Universidade de São Paulo, Campus da Capital
(IFUSP), com base no artigo 38 do Regimento de Pós-Graduação
da USP e no item I do Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Física do Instituto de Física da USP, estabelece as regras
para o ingresso no seu Programa de Pós-Graduação em Física
nos níveis de mestrado, doutorado e doutorado direto para o
primeiro semestre do ano de 2020, bem como torna público o
calendário das etapas previstas para esse processo.
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. Não há número fixo de vagas e todos os candidatos que
preencherem os requisitos serão aceitos no programa.
1.2. É requisito para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Física do IFUSP a aprovação no Exame Unificado
das Pós-Graduações em Física (EUF), conforme disposto no item
2 deste edital. Conforme disposto no item 3, o(a) candidato(a)
deverá ser aceito(a) por um(a) orientador(a), que deverá ser
credenciado(a) no programa, e apresentar, junto com ele(a),
o seu projeto de pesquisa para a Comissão Coordenadora de
Programa para fins de permanência no curso de pós-graduação.
1.3. Poderão participar do processo seletivo candidatos graduados em um curso superior ou os que estiverem matriculados
no último semestre do curso de graduação.
1.4. Não há taxa de inscrição.
2. DO EXAME UNIFICADO DAS PÓS-GRADUAÇÕES EM
FÍSICA
2.1. O Exame Unificado das Pós-Graduações em Física
(EUF) para ingresso no primeiro semestre de 2020 será organizado conjuntamente pelas coordenações dos programas de
pós-graduação em Física do (1) Instituto de Física da USP; (2)
Instituto de Física de São Carlos - USP; (3) Instituto de Física
“Gleb Wataghin” - UNICAMP; (4) Instituto de Física Teórica
- UNESP; (5) Universidade Federal do ABC - UFABC; (6) Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR; (7) Universidade Federal
do Rio Grande do Sul - UFRGS; (8) Universidade Federal de
Minas Gerais - UFMG; (9) Universidade Federal de Pernambuco
- UFPE; e (10) Universidade Federal do Rio Grande do Norte
- UFRN e tem diversos programas associados. O EUF é regido
por regulamentação própria, definida em edital publicado no
Diário Oficial e amplamente divulgado através dos sítios dos
programas que o organizam, bem como na Sociedade Brasileira
de Física. Informações sobre esse exame podem ser encontradas
em https://www.ufrgs.br/euf/.
2.2. Para fins de seleção, o uso do resultado da prova escrita
de proficiência em Física realizada em semestres anteriores
é possível desde que o exame tenha se realizado nos quatro
semestres que antecedem o processo seletivo. Em casos excepcionais, devidamente justificados, a Comissão de Pós-Graduação
poderá estender o prazo de validade do exame por mais quatro
semestres. Serão consideradas na análise as atividades realizadas pelo(a) aluno(a) entre a data de realização do exame e a
data de inscrição no processo seletivo, bem como as justificativas para a não realização de novo exame.
2.3. As inscrições para o EUF estarão abertas de 10 de julho
a 4 de agosto de 2019 e poderão ser feitas exclusivamente pela
Internet. O edital do EUF, o qual contém o link para as inscrições,
pode ser acessado no endereço https://www.ufrgs.br/euf/, ou em
outro endereço a ser indicado na página oficial do programa de
pós-graduação do IFUSP (http://portal.if.usp.br/pg/).
2.4. Para fins de aprovação no Programa de Pós-Graduação
de Física do Instituto de Física da USP (IFUSP), será considerada
a nota média normalizada do(a) candidato(a), calculada através
da seguinte fórmula:
Nota Média Normalizada = (Nota x 5,0) / Média,
onde Nota é a nota final do(a) candidato(a) no exame
e Média é a média das notas de todos os candidatos que se
submeteram à mesma edição do EUF.
2.5. A nota média normalizada será calculada até a segunda
casa decimal.
2.6. Será considerado(a) aprovado(a) o(a) candidato(a) com
nota média normalizada maior ou igual a 4,00 (quatro). Todas
as informações relativas à nota e a à média ficam disponíveis no
boletim individual de cada candidato(a), na plataforma do EUF.
3. DO PROJETO DE PESQUISA E DA ESCOLHA DO(A)
ORIENTADOR(A)
3.1. É pré-requisito para a permanência no Programa de
Pós-Graduação em Física do IFUSP a apresentação de um projeto de pesquisa a ser desenvolvido com a supervisão de um(a)
orientador(a) que deverá ser credenciado(a) no programa.
3.2. É responsabilidade do(a) candidato(a) procurar um(a)
orientador(a) e com ele(a) desenvolver um projeto de pesquisa
de interesse mútuo.
3.3. O projeto será avaliado e necessita ser aprovado pela
Comissão de Pós-Graduação.
4. DA AVALIÇÃO DO CURRÍCULO
Será responsabilidade do(a) orientador(a), por ocasião
do compromisso de orientação, examinar o currículo do(a)
candidato(a) e verificar se este é compatível com as exigências
do Programa de Pós-Graduação em Física e com o projeto de
pesquisa apresentado. A assinatura do compromisso de orientação significa, portanto, a aprovação do currículo.
5. DA INSCRIÇÃO
Candidatos que desejarem ingressar no Programa de Pós-Graduação em Física do Instituto de Física da USP deverão se
inscrever no programa no período a ser definido pelo calendário
da USP, o qual será amplamente divulgado pela Internet. As
inscrições serão feitas por meio da Internet e o link para o
formulário eletrônico de inscrição estará disponível na página
do programa: http://portal.if.usp.br/pg/.
6. DA MATRÍCULA
Candidatos aprovados pela CPG para ingresso no 1º
semestre de 2020 deverão fazer a matrícula na secretaria de
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pós-graduação do IFUSP, no período definido pela Universidade
de São Paulo, mediante a entrega dos documentos necessários.
7. DO REGULAMENTO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE
2020
Novo edital, definindo as normas e o calendário do processo
seletivo de ingresso para o segundo semestre de 2020, será
publicado até o dia 31-01-2019.
8. CASOS OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS PELA COMISSÃO
COORDENADORA DO PROGRAMA.
O Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Física
do Instituto de Física da USP encontra-se à disposição dos interessados na página da pós-graduação do IFUSP (http://portal.
if.usp.br/pg/).

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE ARARAQUARA
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Comunicado
Tornamos público o resultado do processo seletivo do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas, do Câmpus de Araraquara, da Unesp, para o preenchimento de vagas para o curso de
Doutorado.
Nome
Classificação
Larissa Spósito
1°
João Leopoldo Oliveira Araújo
2°
Jovan Duran Alonso
3°
Os demais candidatos foram desclassificados.
Os candidatos poderão apresentar pedido de revisão no
prazo de 3 dias úteis contados da data da divulgação dos resultados em requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, protocolado no próprio local das inscrições.
Os candidatos classificados deverão realizar a Matrícula on-line nos dias 23 ou 24-07-2019 através do link https://sistemas.
unesp.br/central/#/sistemas e enviar até o dia 24-07-2019, para
o e-mail pg.fcf@unesp.br, os seguintes documentos:
- Declaração de aceite assinada pelo orientador
- Termo de ciência/Termo de compromisso
O aluno que não efetivar sua matrícula ou não entregar a
declaração de aceite/termo de ciência/termo de compromisso
no período estabelecido para matrícula será automaticamente
desclassificado e perderá o direito à vaga.

CAMPUS DE BAURU
Faculdade de Ciências
Comunicado
Comunicamos aos interessados que estarão abertas, no
período de 05-08-2019 a 30-08-2019, as inscrições para o
Processo Seletivo do Programa de Pós-graduação em Psicologia
do Desenvolvimento e Aprendizagem, Curso de Doutorado, da
Faculdade de Ciências - Unesp - Campus de Bauru, para o preenchimento de até 16 vagas para o ano de 2020.
As inscrições serão realizadas on-line pelo sítio eletrônico:
https://www.fc.unesp.br/#!/pospsicologia, de modo que as
informações pertinentes ao processo de candidatura online
estarão dispostas no menu “Processo Seletivo 2020”, sendo
de inteira responsabilidade do candidato tomar ciência dos
procedimentos necessários para efetivar sua candidatura. Em
hipótese alguma serão aceitas candidaturas que tenham o envio
de documentação realizado fora do período de inscrições supracitado. A documentação exigida deverá ser enviada via UPLOAD
(online), em formato PDF, conforme as informações dispostas
no sítio do Processo Seletivo. Caso o candidato não entregue
a documentação completa em qualquer uma das etapas estará
excluído do Processo Seletivo.
Documentos necessários:
A responsabilidade pela apresentação e exatidão do conjunto de documentos é do candidato.
Na primeira etapa:
- Cópia do diploma de Graduação, ou documento equivalente;
- Cópia do diploma de Mestrado, ata de Defesa, ou Termo
de ciência de matrícula condicionada à entrega de cópia da ata
de defesa de dissertação para alunos que concluirão o Mestrado
até 28-02-2020, devidamente preenchido, disponível no site:
http://www.fc.unesp.br/pospsicologia;
- Cópia do RG (não será aceita cópia da CNH);
- Cópia do cadastro de pessoa física - CPF;
- Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor
de R$ 70,00;
- Cópia do comprovante de inscrição on-line;
- Formulário de opção de idioma para realização do Exame
de Proficiência (modelo disponível em http://
www.fc.unesp.br/pospsicologia).
- Cópia de comprovante da publicação de um artigo publicado ou no prelo até qualis B5 ou um capítulo de livro ou livro
ou três trabalhos completos em Anais de eventos nacionais/
internacionais, sendo todos na área de Psicologia.
- Documento de indicação de orientadores (disponível em
http://www.fc.unesp.br/pospsicologia).
Na segunda etapa:
- Curriculum Vitae na Plataforma Lattes, disponível no site:
www.cnpq.br, atualizado e documentado;
- Pré-projeto de Pesquisa (instruções disponíveis no site:
http://www.fc.unesp.br/pospsicologia).
Cronograma do Processo Seletivo:
Período de Inscrição: 05-08-2019 a 30-08-2019;
Divulgação das Inscrições Deferidas: 13-09-2019;
Prazo para apresentação de recursos (primeira etapa):
17-09-2019;
Resultado da análise dos recursos: 20-09-2019;
Prova Escrita (9h às 12h) e Exame de Proficiência (14h às
17h): 02-10-2019;
Resultados da Prova Escrita: 24-10-2019;
Resultados do Exame de Proficiência: 24-10-2019;
Envio do pré-projeto e currículo Lattes atualizado e documentado dos aprovados:
30/10/2019 (UPLOAD através do sítio eletrônico https://
www.fc.unesp.br/#!/pospsicologia - menu “Processo Seletivo
2020”);
Divulgação dos Deferidos: 06-11-2019;
Prazo para apresentação de recursos (segunda etapa):
08-11-2019;
Resultado da análise dos recursos: 12-11-2019;
Entrevistas: de 18 a 29-11-2019;
Resultados do Processo Seletivo: Até 11-12-2019;
Prazo para apresentação de recursos (resultado final):
12-12-2019;
Resultado da análise dos recursos: 16-12-2019;
Resultados Finais da Seleção: 17-12-2019;
Matrícula de Alunos Regulares: Fevereiro de 2020 (a ser
referendado pela Congregação);
Início das Atividades Didáticas: Março de 2020 (a ser referendado pela Congregação).
Etapas do Processo:
O processo de seleção constará de:
- Prova Escrita, dissertativa, tendo como base a bibliografia
indicada pelo Programa (eliminatória);
- Prova de Proficiência em Língua Estrangeira (eliminatória);

- Análise do pré-projeto de pesquisa e Arguição do pré-projeto e atividades acadêmicas (eliminatória);
- Análise de Currículo (classificatória).
MGC = (MF*8 + C*2)/10; na qual:
MF = (PE*3 + PP*2 + E*5)/10
Sendo:
MGC = Média geral classificatória
MF = Média final
PE = Nota da prova escrita
PP = Nota da prova de proficiência
C = Nota de currículo
E = Entrevista. Média composta pelas seguintes notas:
avaliação do projeto de pesquisa apresentado por escrito (3,0
pontos), avaliação da arguição oral do projeto de pesquisa e das
atividades acadêmicas (7,0 pontos).
Para ser considerado aprovado o candidato deverá obter
a nota mínima de 7,0 (sete) pontos em cada uma das etapas
eliminatórias: Prova escrita, Exame de proficiência e Entrevista.
Orientadores:
Alessandra Turini Bolsoni-Silva, Ana Cláudia Bortolozzi
Maia, Ana Claudia Moreira Almeida Verdu, Carina Alexandra
Rondini, Carlos Eduardo Lopes Verardi, Flávia da Silva Ferreira
Asbahr, Flávia Heloísa dos Santos, Hugo Ferrari Cardoso, Jair
Lopes Junior, Lúcia Pereira Leite, Marianne Ramos Feijó, Olga
Maria Piazentin Rolim Rodrigues, Sandra Leal Calais, Vera Lúcia
Messias Fialho Capellini.
Bibliografia:
A bibliografia indicada será divulgada no site: http://www.
fc.unesp.br/pospsicologia/
Observações:
1. A taxa de inscrição, no valor de R$ 70,00, deve ser recolhida por meio de depósito bancário identificado em nome de:
Pós-Graduação da F. Ciências
CNPJ: 48031918/0028-44
Banco do Brasil
Banco 001, Agência 6919-1
Conta Corrente 30.114-0
2. O Processo Seletivo seguirá a Instrução Normativa do
Programa 03, de 24/04/17, disponível no site: http://
www.fc.unesp.br/pospsicologia/
3. O candidato que necessitar de algum tipo de condição
especial para a realização das provas deverá indicar claramente
quais os recursos especiais necessários por meio de solicitação
específica (modelo disponível em http://www.fc.unesp.br/pospsicologia), que deverá ser encaminhado junto com a documentação referente à inscrição.
4. Em todo o transcurso do processo seletivo, fica sob encargo dos candidatos buscarem informações no Site (http://www.
fc.unesp.br/pospsicologia) e na Secretaria da Pós-graduação
sobre locais e horários das provas, bem como dos demais itens
do exame.
5. Não haverá revisão das decisões da Comissão do Processo Seletivo.
6. Em nenhuma hipótese, será possível a devolução do valor
referente à taxa de inscrição.
7. A inscrição do candidato implica na aceitação das normas
e instruções para o processo de seleção, contidas neste edital, e
nos comunicados que vierem a ser tornados públicos.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do
Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento
e Aprendizagem.
9. Em nenhuma condição serão aceitas inscrições de candidatos com documentação incompleta, nos termos deste edital.
10. As informações sobre as notas do processo seletivo
somente serão divulgadas após a homologação dos resultados
finais pela Congregação da Faculdade de Ciências, mediante
requerimento devidamente assinado.
Mais informações:
Seção Técnica de Pós-graduação da Faculdade de Ciências
- Unesp/Campus de Bauru. Telefone: (14) 3103-6077. Avenida
Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01 - Vargem Limpa - CEP:
17033-360 - Cx.
Postal 473 - Bauru/SP - pospsi@fc.unesp.br
http://www.fc.unesp.br/pospsicologia/
Comunicado
Comunicamos aos interessados que estarão abertas, no
período de 05-08-2019 a 30-08-2019, as inscrições para o
Processo Seletivo do Programa de Pós-graduação em Psicologia
do Desenvolvimento e Aprendizagem, Curso de Mestrado, da
Faculdade de Ciências - Unesp - Campus de Bauru, para o preenchimento de até 19 vagas para o ano de 2020.
As inscrições serão realizadas on-line pelo sítio eletrônico:
https://www.fc.unesp.br/#!/pospsicologia, de modo que as
informações pertinentes ao processo de candidatura online
estarão dispostas no menu “Processo Seletivo 2020”, sendo
de inteira responsabilidade do candidato tomar ciência dos
procedimentos necessários para efetivar sua candidatura. Em
hipótese alguma serão aceitas candidaturas que tenham o envio
de documentação realizado fora do período de inscrições supracitado. A documentação exigida deverá ser enviada via UPLOAD
(online), em formato PDF, conforme as informações dispostas
no sítio do Processo Seletivo. Caso o candidato não entregue
a documentação completa em qualquer uma das etapas estará
excluído do Processo Seletivo.
Documentos necessários:
A responsabilidade pela apresentação e exatidão do conjunto de documentos é do candidato.
Na primeira etapa:
· Cópia do diploma, ou documento equivalente de graduação;
· Cópia do RG (não será aceita cópia da CNH);
· Cópia do cadastro de pessoa física - CPF;
· Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no valor
de R$ 70,00;
· Cópia do comprovante de inscrição on-line;
· Documento de indicação de orientadores (disponível em
http://www.fc.unesp.br/pospsicologia).
Na segunda etapa:
· Curriculum Vitae na Plataforma Lattes, disponível no site:
www.cnpq.br, atualizado e documentado;
· Pré-projeto de Pesquisa (instruções disponíveis no site:
http://www.fc.unesp.br/pospsicologia);
Cronograma do Processo Seletivo:
Período de Inscrição: 05-08-2019 a 30-08-2019;
Divulgação das Inscrições Deferidas: 13-09-2019;
Prazo para apresentação de recursos (primeira etapa):
17-09-2019;
Resultado da análise dos recursos: 20-09-2019;
Prova Escrita (9h às 12h) e Exame de Proficiência (14h às
17h): 02-10-2019;
Resultados da Prova Escrita: 24-10-2019;
Resultados do Exame de Proficiência: 24-10-2019;
Envio do pré-projeto e currículo Lattes atualizado e documentado dos aprovados:
30/10/2019 (UPLOAD através do sítio eletrônico https://
www.fc.unesp.br/#!/pospsicologia - menu “Processo Seletivo
2020”);
Divulgação dos Deferidos: 06-11-2019;
Prazo para apresentação de recursos (segunda etapa):
08-11-2019;
Resultado da análise dos recursos: 12-11-2019;
Entrevistas: de 18 a 29-11-2019;
Resultados do Processo Seletivo: Até 11-12-2019;
Prazo para apresentação de recursos (resultado final):
12-12-2019;

sexta-feira, 28 de junho de 2019
Resultado da análise dos recursos: 16-12-2019;
Resultados Finais da Seleção: 17-12-2019;
Matrícula de Alunos Regulares: Fevereiro de 2020 (a ser
referendado pela Congregação);
Início das Atividades Didáticas: Março de 2020 (a ser referendado pela Congregação).
Etapas do Processo:
O processo de seleção constará de:
· Prova Escrita, dissertativa, tendo como base a bibliografia
indicada pelo Programa (eliminatória);
· Prova de Proficiência em Língua Estrangeira (eliminatória);
· Análise do pré-projeto de pesquisa e Arguição do pré-projeto e atividades acadêmicas (eliminatória);
· Análise de Currículo (classificatória).
MGC = (MF*9+ C*1)/10; na qual:
MF = (PE*3 + PP*2 + E*5)/10
Sendo:
MGC = Média geral classificatória
MF = Média final
PE = Nota da prova escrita
PP = Nota da prova de proficiência
C = Nota de currículo
E = Entrevista. Média composta pelas seguintes notas:
avaliação do projeto de pesquisa apresentado por escrito (3,0
pontos), avaliação da arguição oral do projeto de pesquisa e das
atividades acadêmicas (7,0 pontos).
Para ser considerado aprovado, o candidato deverá obter
a nota mínima de 5,0 (cinco) pontos em cada uma das etapas
eliminatórias: Prova escrita, Exame de proficiência e Entrevista.
Orientadores:
Alessandra Turini Bolsoni Silva, Ana Claudia Moreira Almeida Verdu, Carina Alexandra Rondini, Carlos Eduardo Lopes
Verardi, Érico Bruno Viana Campos, Flávia da Silva Ferreira
Asbahr, Flávia Heloísa dos Santos, Hugo Ferrari Cardoso, Lúcia
Pereira Leite, Marianne Ramos Feijó, Sandro Caramaschi, Vera
Lúcia Messias Fialho Capellini.
Bibliografia:
A bibliografia indicada será divulgada no site: http://www.
fc.unesp.br/pospsicologia/
Observações:
1. A taxa de inscrição, no valor de R$ 70,00, deve ser recolhida por meio de depósito bancário identificado em nome de:
Pós-Graduação da F. Ciências
CNPJ: 48031918/0028-44
Banco do Brasil
Banco 001, Agência 6919-1
Conta Corrente 30.114-0
2. O Processo Seletivo seguirá a Instrução Normativa do
Programa 02, de 24-04-2017, disponível no site: http://www.
fc.unesp.br/pospsicologia/
3. O candidato que necessitar de algum tipo de condição
especial para a realização das provas deverá indicar claramente
quais os recursos especiais necessários por meio de solicitação
específica (modelo disponível em http://www.fc.unesp.br/pospsicologia), que deverá ser encaminhado junto com a documentação referente à inscrição.
4. A critério do Conselho do Programa, na hipótese de não
preenchimento das vagas dentro do período e nas condições
previstas de matrícula, poderão ser convocados candidatos, na
ordem de classificação final, para preenchimento de eventuais
vagas remanescentes.
5. Em todo o transcurso do processo seletivo, fica sob
encargo dos candidatos buscarem informações no Sítio eletrônico (http://www.fc.unesp.br/pospsicologia) e na Secretaria da
Pós-graduação sobre locais e horários das provas, bem como dos
demais itens do exame.
6. Não haverá revisão das decisões da Comissão do Processo Seletivo.
7. Em nenhuma hipótese, será possível a devolução do valor
referente à taxa de inscrição.
8. A inscrição do candidato implica na aceitação das normas
e instruções para o processo de seleção, contidas neste edital, e
nos comunicados que vierem a ser tornados públicos.
9. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do
Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento
e Aprendizagem.
10. Em nenhuma condição serão aceitas inscrições de candidatos com documentação incompleta, nos termos deste edital.
11. As informações sobre as notas do processo seletivo
somente serão divulgadas após a homologação dos resultados
finais pela Congregação da Faculdade de Ciências, mediante
requerimento devidamente assinado.
Mais informações:
Seção Técnica de Pós-graduação da Faculdade de Ciências
- UNESP/Campus de Bauru. Telefone: (14) 3103-6077. Avenida
Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01 - Vargem Limpa - CEP:
17033-360 - Cx. Postal 473 - Bauru/SP - pospsi@fc.unesp.br
http://www.fc.unesp.br/pospsicologia/

MINISTÉRIO PÚBLICO
V – Editais de 27-06-2019
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS
EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 63/2019
O Coordenador da Comissão de Avaliação de Documentos
do Ministério Público do Estado de São Paulo, criada pelo art.
1º do Ato Normativo 246/2000-PGJ, com nova redação dada
pelo Ato Normativo 768/2013-PGJ, e designado pela Portaria
13530/2018 – PGJ, publicada no D.O. em 09-10-2018, e em conformidade com os prazos de guarda definidos na Tabela de Temporalidade de Documentos do Ministério Público do Estado de
São Paulo, aprovada pelo Ato Normativo 428/2006 - PGJ/CGMP,
de 20-02-2006, publicado no D.O. em 21-02-2006, faz saber a
quem possa interessar que, a partir do 30º dia subseqüente à
data de publicação deste Edital, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE DIREITOS HUMANOS - IDOSOS eliminará os documentos
abaixo relacionados. Os interessados devidamente qualificados
e legitimados poderão requerer, ao Coordenador da Comissão de
Avaliação de Documentos, no prazo citado e às suas expensas,
o desentranhamento de documentos ou cópias de peças de
processos ou expedientes.
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS
EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS 63/2019
UNIDADE PRODUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
DIREITOS HUMANOS - IDOSOS
Função: 03 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Subfunção: 03.04 CONTROLE DE FREQUÊNCIA
Atividade: 03.04.01 REGISTRO DE FREQUÊNCIA
Série documental: 03.04.01.01 ATESTADO DE FREQUÊNCIA
Datas-limite: 1999 A 2012
Quantidade: 0,5200 METROS LINEARES – CAIXAS 01 A 04
Observações:
Função: 13 ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO EM PRIMEIRO GRAU
Subfunção: 13.01 ATUAÇÃO CÍVEL
Atividade: 13.01.01 RECEBIMENTO DE NOTÍCIA E ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Série documental: 13.01.01.03 FICHA DE ATENDIMENTO
Datas-limite: 2007 A 2016
Quantidade: 0,17 METROS LINEARES – CAIXAS 04, 05,
07 E 08
Observações:
Função: 06 GESTÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES
Subfunção: 06.01 COMUNICAÇÃO ADMINISTRATIVA
Atividade: 06.01.02 AUTUAÇÃO E PROTOCOLO

