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e parágrafos do Regimento Geral da USP, devendo o candidato 
discorrer sobre tema relacionado a um dos itens do mencionado 
programa; na exposição o candidato deverá demonstrar sua 
contribuição pessoal e um conhecimento profundo e crítico 
sobre o assunto abordado.

I – compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhi-
do pelo candidato é pertinente ao programa acima mencionado.

II – o candidato, em sua exposição, não poderá exceder a 
sessenta minutos;

III – ao final da apresentação, cada membro da comissão 
poderá solicitar esclarecimentos ao candidato, não podendo o 
tempo máximo, entre perguntas e respostas, superar sessenta 
minutos.

IV – cada examinador, após o término da prova de erudição 
de todos os candidatos, dará a nota, encerrando-a em envelope 
individual.

6º - A prova pública de arguição destina-se à avaliação 
geral da qualificação científica do candidato, feita através da 
análise das atividades referidas no memorial e será realizada 
de acordo com o que determina o artigo 38 e parágrafos do 
Regimento da FMUSP.

I - Na prova de arguição, que será pública, será avaliada a 
qualificação científica do candidato, analisando-se a regularida-
de e relevância da sua produção científica, sua capacidade de 
liderança na área de atuação, medida pela projeção alcançada 
pelas suas atividades científicas, didáticas e de extensão, assim 
como pela formação e orientação de discípulos.

II – A duração da arguição não excederá de trinta minutos 
por examinador, cabendo ao candidato igual prazo para respon-
der, o diálogo será permitido quando o examinador e o candida-
to concordarem e, neste caso, o tempo total será de uma hora.

7º - Ao término da apreciação das provas, cada candidato 
terá de cada examinador uma nota final que será a média 
ponderada das notas por ele conferidas, observados os pesos 
fixados no item 3.

8º - As notas das provas poderão variar de zero a dez, com 
aproximação até a primeira casa decimal.

9º - O resultado do concurso será proclamado pela comissão 
julgadora imediatamente após seu término, em sessão pública.

10º - Serão considerados habilitados os candidatos que 
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

11º - A indicação dos candidatos será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas;

12º - Será proposto para nomeação o candidato que obtiver 
o maior número de indicações da comissão julgadora.

13º - A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprova-
ção em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias 
Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, VI da Lei 
nº 10.261/68.

14º - A nomeação do docente aprovado no concurso, assim 
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos 
termos da Resolução 7271 de 2016.

15º - O concurso terá validade imediata e será proposto 
para nomeação somente o candidato indicado para o cargo 
posto em concurso.

16º - O candidato será convocado para posse pelo Diário 
Oficial do Estado.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
concurso, encontram-se à disposição dos interessados no Serviço 
de Concursos Docentes / Assistência Acadêmica da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, situada na Avenida Dr. 
Arnaldo, 455 – 2º andar, Sala 2301 – CEP 01246-903 - São Paulo/
SP. Site: www.fm.usp.br/atac - e-mail: scdfm@usp.br.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/081/2018 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE 
TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE UM CARGO 
DE PROFESSOR TITULAR, NO DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
PREVENTIVA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO.

O Diretor da Faculdade de Medicina da USP torna público 
a todos os interessados que, conforme proposta do Conse-
lho do Departamento de Medicina Preventiva, aprovada pela 
Congregação em 29 de junho de 2018, estarão abertas, pelo 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com início às 9h no dia 13 
de agosto de 2018 e término às 16h do dia 08 de fevereiro de 
2019, as inscrições ao concurso público de títulos e provas para 
o provimento de um cargo de Professor Titular, em Regime de 
Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), referência 
MS-6, cargo/claro nº 150.290, com salário de R$ 10.670,76 
(maio/2016), no Departamento de Medicina Preventiva, com 
base no seguinte programa, elaborado de acordo com o artigo 
125 do Regimento Geral da USP:

1. - A Saúde Global como campo de saberes e práticas na 
atualidade;

2. - Saúde Global e geopolítica mundial;
3. - Modelos de cooperação internacional e capacidades 

locais em saúde pública;
4. - Humanitarismo e as ações internacionais de assistência 

à saúde;
5. - Determinantes sociais da saúde: perspectivas geográ-

ficas e históricas;
6. - Desenvolvimento, relações internacionais e iniquidades 

em saúde;
7. - Diversidade cultural e práticas de saúde;
8. - Violência e saúde em perspectiva global, transcultural 

e comparada;
9. - Estado, políticas públicas e saúde nacional e interna-

cional;
10. - Marcadores sociais de diferença e políticas de saúde;
11. - Sistemas de saúde comparados;
12. - O Brasil no cenário da saúde global;
13. - Fluxos migratórios e saúde;
14. - Meio ambiente como questão global;
15. - Saúde mental global;
16. - Vigilância em saúde, saúde do viajante e regulação 

epidemiológica e sanitária internacional;
17. - Movimentos sociais, organização política e saúde;
18. - Políticas, tratados internacionais e saúde;
19. - Agências internacionais e saúde global;
20. - Direitos humanos, cidadania e saúde.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no Regi-

mento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

1º - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao no 
período acima indicado, devendo o candidato apresentar reque-
rimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Medicina da USP, 
contendo dados pessoais e área de conhecimento do Depar-
tamento a que concorre, anexando os seguintes documentos:

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
das demais informações que permitam avaliação de seus méri-
tos, em formato digital;

II – cópia de documento que comprove que é portador 
do título de livre-docente outorgado pela USP ou por ela 
reconhecido;

III – cópia de prova de quitação com o serviço militar, para 
candidatos do sexo masculino;

IV – título de eleitor;
V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de 

pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa;
§ 1º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados 

das exigências referidas nos incisos III e IV, desde que as tenham 
cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

§ 2º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das exi-
gências dos incisos III, IV e V, devendo apresentar comprovante 
de que se encontram em situação regular no país.

§ 3º O candidato estrangeiro aprovado no concurso e 
indicado para o preenchimento do cargo só poderá tomar posse 
se apresentar visto temporário ou permanente que faculte o 
exercício de atividade remunerada no Brasil.

12 (doze) horas semanais de trabalho, na área de Organização 
da Informação e do Conhecimento, junto ao Departamento de 
Psicologia, nos termos do Edital ATAc 023/2018, publicado no 
D.O.E. de 30/06/2018. As provas do certame (prova escrita e 
prova didática) serão realizadas no período de 10 a 12/09/2018. 
Estão inscritos nesta etapa do referido processo seletivo: Ednéia 
Silva Santos Rocha e Marcos Paulo de Passos. A Comissão 
de Seleção estará assim constituída: Profs. Drs.: Deise Maria 
Antonio Sabbag (Presidente) – Professora Doutora do Departa-
mento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo; Luciana de Souza Gracioso – Professora Doutora do 
Departamento de Ciência da Informação do Centro de Educação 
e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos; Ana 
Carolina Simionato – Professora Doutora do Departamento de 
Ciência da Informação do Centro de Educação e Ciências Huma-
nas da Universidade Federal de São Carlos. Ficam convocados, 
pelo presente edital, os candidatos e a Comissão de Seleção 
acima mencionada. O candidato que NÃO COMPARECER ao 
local até o horário indicado estará automaticamente eliminado 
do Processo Seletivo (2018.1.948.59.3).

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/

FM/080/2018 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE 
TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE UM CARGO 
DE PROFESSOR TITULAR, NO DEPARTAMENTO DE GASTROEN-
TEROLOGIA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO.

O Diretor da Faculdade de Medicina da USP torna público 
a todos os interessados que, conforme proposta do Conselho 
do Departamento de Gastroenterologia, aprovada pela Con-
gregação em 29 de junho de 2018, estarão abertas, pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, com início às 9h no dia 13 de 
agosto de 2018 e término às 16h do dia 08 de fevereiro de 
2019, as inscrições ao concurso público de títulos e provas para 
o provimento de um cargo de Professor Titular, em Regime de 
Turno Completo (RTC), referência MS-6, cargo/claro nº 221.970, 
com salário de R$ 6.979,53 (maio/2016), no Departamento de 
Gastroenterologia, com base no seguinte programa da Disciplina 
de Coloproctologia, elaborado de acordo com o artigo 125 do 
Regimento Geral da USP:

1- - Hemorragia digestiva baixa – métodos diagnósticos 
e conduta;

2- - Megacólon;
3- - Metástases hepáticas do câncer colorretal;
4- - Adenocarcinoma do intestino grosso;
5- - Adenocarcinoma do reto: diagnóstico e tratamento;
6- - Doença diverticular do cólon;
7- - Retocolite ulcerativa;
8- - Doença de Crohn;
9- - Abcessos e fístulas anorretais;
10- - Doença hemorroidária;
11- - Terapêutica endoscópica das doenças colorretais;
12- - Síndromes polipóides do intestino grosso;
13- - Prevenção e detecção precoce do câncer do colorretal;
14- - Cirurgia videolaparoscópica colorretal;
15- - Doenças funcionais colorretais: constipação e incon-

tinência fecal;
16- - Papel da cirurgia robô assistida no câncer colorretal;
17- - Neoplasias do ânus e canal retal;
18- - Prolapso e procidência do reto;
19- - Endometriose intestinal;
20- - Educação em cirurgia colorretoanal.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no Regi-

mento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

1º - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao no 
período acima indicado, devendo o candidato apresentar reque-
rimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Medicina da USP, 
contendo dados pessoais e área de conhecimento do Depar-
tamento a que concorre, anexando os seguintes documentos:

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
das demais informações que permitam avaliação de seus méri-
tos, em formato digital;

II – cópia de documento que comprove que é portador 
do título de livre-docente outorgado pela USP ou por ela 
reconhecido;

III – cópia de prova de quitação com o serviço militar, para 
candidatos do sexo masculino;

IV – título de eleitor;
V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de 

pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa;
§ 1º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados 

das exigências referidas nos incisos III e IV, desde que as tenham 
cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

§ 2º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das exi-
gências dos incisos III, IV e V, devendo apresentar comprovante 
de que se encontram em situação regular no país.

§ 3º O candidato estrangeiro aprovado no concurso e 
indicado para o preenchimento do cargo só poderá tomar posse 
se apresentar visto temporário ou permanente que faculte o 
exercício de atividade remunerada no Brasil.

§ 4º - Caso o candidato não satisfaça à exigência do inciso 
II e desde que não pertença a nenhuma categoria docente da 
USP, poderá requerer sua inscrição como especialista de reco-
nhecido valor, nos termos do art. 80, § 1º do Estatuto da USP, 
o que dependerá da aprovação de dois terços dos membros da 
Congregação da FMUSP.

§ 5º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

2º - As inscrições serão julgadas pela Congregação da 
FMUSP, em seu aspecto formal, publicando-se a decisão em 
edital.

Parágrafo Único: O concurso deverá realizar-se no prazo de 
trinta a cento e oitenta dias após a aprovação das inscrições 
pela Congregação da FMUSP, conforme prevê o art. 151, § 2º, 
do Regimento Geral da USP e Resolução 4320 de 13/11/1996.

3º - As provas constarão de:
I - julgamento dos títulos (peso 5);
II - prova pública oral de erudição (peso 2);
III - prova pública de arguição (peso 3).
§ 1º - A convocação dos inscritos para a realização das 

provas será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo
§ 2º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário 

estabelecido não poderão realizar as provas.
4º - O julgamento dos títulos, expresso mediante nota 

global, deverá refletir o mérito do candidato como resultado 
da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividades, 
compreendendo:

I - produção científica e literária;
II - atividade didática universitária;
III - atividades profissionais, ou outras, quando for o caso;
IV - atividade de formação e orientação de discípulos;
V - atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
VI - diplomas e dignidades universitárias.
§ 1º - No julgamento dos títulos prevalecerão as atividades 

desempenhadas nos cinco anos anteriores à inscrição.
§ 2º - No julgamento dos títulos, será avaliada a qualifica-

ção científica do candidato, analisando-se a regularidade e rele-
vância da sua produção científica, sua capacidade de liderança 
na área de atuação, medida pela projeção alcançada pelas suas 
atividades científicas, didáticas e de extensão, assim como pela 
formação e orientação de discípulos.

5º - A prova pública oral de erudição será realizada de 
acordo com o programa previsto neste edital e com o artigo 156 

nº 5010; 4º - Marcelo Mendonça, inscrição nº 5145 e 5º - Nelson 
José Urssi, inscrição nº 5220; declarando-os, inscritos no Pro-
cesso Seletivo para contratação de 01 (um) docente por prazo 
determinado, como Professor Contratado III (Professor Doutor 
I), em RTP, doze horas semanais, junto a área de conhecimento 
de Desenho Industrial do Departamento de Projeto da FAUUSP, 
EDITAL ATAc 047/2018. Assistência Técnica Acadêmica, da Facul-
dade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
EDITAL ATAc 062/2018
Referente ao EDITAL ATAc 047/2018
CONVOCAÇÃO
As provas do Processo Seletivo para contratação de 01 (um) 

docente por prazo determinado, como Professor Contratado 
III (Professor Doutor I), em RTP, doze horas semanais, junto a 
área de conhecimento de Desenho Industrial do Departamento 
de Projeto da FAUUSP. Edital ATAc 047/2018, no qual estão 
inscritos os candidatos: 1ª- Célia Moretti Arbore, inscrição nº 
4120; 2º - Ercio Barbugian, inscrição nº 5008; 3ª - Maud Eickhoff, 
inscrição nº 5010; 4º - Marcelo Mendonça, inscrição nº 5145 e 
5º - Nelson José Urssi, inscrição nº 5220; terão início no dia 14 de 
agosto de 2018, com instalação às 8h00min, na sala de reunião 
da Congregação, na Rua do Lago, 876, Cidade Universitária, 
Butantã/SP. Integrarão a Comissão Examinadora, como membros 
titulares, os Professores Doutores: Luis Antonio Jorge, presidente 
da referida comissão – AUP; Marcos da Costa Braga– AUH; 
Joana Carla Soares Gonçalves - AUT, todos docentes efetivos 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo. Pelo presente, ficam convocados os membros da 
Comissão Examinadora e os candidatos, para as provas a serem 
realizadas no Edifício Vilanova Artigas, Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo, no “campus” da Cidade Universitária “Armando de 
Salles Oliveira”. Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE 
RIBEIRÃO PRETO
 Retificação do Edital PPGE 01/2018 – Processo de seleção 

de Mestrado – turma 2019
Programa de Pós-Graduação em Economia – Área Econo-

mia Aplicada
Retificação do Edital PPGE 01/2018, que torna pública a 

abertura de inscrições e estabelece as normas para o processo 
de seleção de candidatos ao curso de Mestrado do Programa de 
Pós-Graduação em Economia - Área de Economia Aplicada da 
FEA-RP/USP, para o ano letivo de 2019, conforme segue:

4. Do processo seletivo
De:
4.1.3 As cartas de recomendação poderão ser enviadas de 

duas maneiras, até o dia 31/08/2018:
a) digitalizadas, com as devidas assinaturas nos documen-

tos, e enviadas para o e-mail ppge@fearp.usp.br
Para:
4.1.3 O histórico escolar de graduação, currículo, cartas de 

recomendação, telefone de contato para os meses de outubro/
novembro/dezembro e e-mail, conforme constam no manual do 
candidato da ANPEC, poderão ser enviados de duas maneiras, 
até o dia 14/09/2018:

a) digitalizados, com as devidas assinaturas nos documen-
tos necessários, e enviados para o e-mail ppge@fearp.usp.br

Fica ratificado, ainda, o conteúdo restante do referido Edital.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 Edital ATAc 027/18 – CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
Terá início no dia 03 de setembro de 2018, às 8 horas, na 

Assistência Técnica Acadêmica (Sala 13, Bloco 01) da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universi-
dade de São Paulo (Av. Bandeirantes, nº 3900, Bairro Monte 
Alegre, Ribeirão Preto, SP), a primeira etapa de avaliações, 
com os candidatos portadores do Título de Doutor, inscritos 
no Processo Seletivo para contratação de 01 (um) docente por 
prazo determinado, como Professor Contratado III (Professor 
Doutor) ou Professor Contratado II (Mestre), com jornada de 
12 (doze) horas semanais de trabalho, na área de Psicologia, 
junto ao Departamento de Psicologia, nos termos do Edital 
ATAc 019/2018, publicado no D.O.E. de 08/06/2018. As provas 
do certame (prova escrita e prova didática) serão realizadas 
no período de 03 a 06/09/2018. Estão inscritos nesta etapa do 
referido processo seletivo: Adriana Colsera Pereira dos Santos, 
Janaína Bianca Barletta, Gabriel Vieira Cândido, Savio Passafaro 
Peres, Wanderlei Abadio de Oliveira e João Alex Costa Carneiro. 
A Comissão de Seleção estará assim constituída: Profs. Drs.: 
Regina Helena Lima Caldana (Presidente) - Professora Doutora 
do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 
Carlos Eduardo Lopes - Professor Associado do Departamento 
de Psicologia do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da 
Universidade Estadual de Maringá; Débora Cristina Morato Pinto 
- Professora Associada do Departamento de Filosofia e Metodo-
logia das Ciências do Centro de Educação e Ciências Humanas 
da Universidade Federal de São Carlos. Ficam convocados, pelo 
presente edital, os candidatos e a Comissão de Seleção acima 
mencionada. O candidato que NÃO COMPARECER ao local até o 
horário indicado estará automaticamente eliminado do Processo 
Seletivo (2018.1.854.59.9).

 Edital ATAc 027/18 – CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
Terá início no dia 03 de setembro de 2018, às 8 horas, na 

Assistência Técnica Acadêmica (Sala 13, Bloco 01) da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universi-
dade de São Paulo (Av. Bandeirantes, nº 3900, Bairro Monte 
Alegre, Ribeirão Preto, SP), a primeira etapa de avaliações, 
com os candidatos portadores do Título de Doutor, inscritos 
no Processo Seletivo para contratação de 01 (um) docente por 
prazo determinado, como Professor Contratado III (Professor 
Doutor) ou Professor Contratado II (Mestre), com jornada de 
12 (doze) horas semanais de trabalho, na área de Psicologia, 
junto ao Departamento de Psicologia, nos termos do Edital 
ATAc 019/2018, publicado no D.O.E. de 08/06/2018. As provas 
do certame (prova escrita e prova didática) serão realizadas 
no período de 03 a 06/09/2018. Estão inscritos nesta etapa do 
referido processo seletivo: Adriana Colsera Pereira dos Santos, 
Janaína Bianca Barletta, Gabriel Vieira Cândido, Savio Passafaro 
Peres, Wanderlei Abadio de Oliveira e João Alex Costa Carneiro. 
A Comissão de Seleção estará assim constituída: Profs. Drs.: 
Regina Helena Lima Caldana (Presidente) - Professora Doutora 
do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 
Carlos Eduardo Lopes - Professor Associado do Departamento 
de Psicologia do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da 
Universidade Estadual de Maringá; Débora Cristina Morato Pinto 
- Professora Associada do Departamento de Filosofia e Metodo-
logia das Ciências do Centro de Educação e Ciências Humanas 
da Universidade Federal de São Carlos. Ficam convocados, pelo 
presente edital, os candidatos e a Comissão de Seleção acima 
mencionada. O candidato que NÃO COMPARECER ao local até o 
horário indicado estará automaticamente eliminado do Processo 
Seletivo (2018.1.854.59.9).

 Edital ATAc 028/18 – CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
Terá início no dia 10 de setembro de 2018, às 8 horas, na 

Assistência Técnica Acadêmica (Sala 13, Bloco 01) da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universi-
dade de São Paulo (Av. Bandeirantes, nº 3900, Bairro Monte 
Alegre, Ribeirão Preto, SP), a primeira etapa de avaliações, 
com os candidatos portadores do Título de Doutor, inscritos 
no Processo Seletivo para contratação de 01 (um) docente por 
prazo determinado, como Professor Contratado III (Professor 
Doutor) ou Professor Contratado II (Mestre), com jornada de 

atribuídas no componente e/ou componente constante de um 
grupo de componentes curriculares que se inscreveu e obteve 
êxito, exceto na situação prevista no subitem 7.1, do mesmo 
inciso, com alterações introduzidas pelo Comunicado CEETEPS 
- 5, de 29, publicado no DOE de 30.10.2009. Escolhidas e atri-
buídas as aulas o candidato não aproveitado aguardará nova 
oportunidade de convocação.

O candidato que não atender à convocação para formalizar 
a contratação, terá exaurido os direitos decorrentes de sua 
habilitação no processo seletivo.

 - Observar-se-á para o início do exercício o disposto no item 
9 do inciso VII do Comunicado CEETEPS nº 1/2009.

Local: ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE EMBU
Endereço: RUA MARCELINO PINTO TEIXEIRA,529
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL RAMOS DE FREITAS
Cidade: EMBU DAS ARTES
Telefone: (11) 4778-1168 OU 4778-1178
e-mail: E241ADM@CPS.SP.GOV.BR
WWW.ETECDEEMBU.COM.BR
COMPONENTE CURRICULAR: 6 - GESTÃO DA CADEIA DE 

ABASTECIMENTO(LOGÍSTICA)
Nº AULAS: 2,5 - AULAS EM SUBSTITUIÇÃO
MOTIVO DO SURGIMENTO DAS AULAS: AUXÍLIO DOENÇA
PERIODO DAS AULAS: VESPERTINO
GRADUADO
NOME/ RG/ CPF/ CLASSIFICAÇÃO FINAL
CRISTIANE SANCHEZ MACEDO DE SOUZA / 23.889.854-4 / 

225.136.108-14 / 1°
PERÍODO PARA COMPARECIMENTO: 09,10,13 E 14/08/2018
HORÁRIO: 8H00 ÁS 18H00
 ETEC PROF. HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA – SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 064/02/2017 DE 01/06/2017 - PROCESSO Nº 

3930/2017
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 

08/08/2018.
O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR 

HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA, da cidade de SÃO PAULO, no 
uso das atribuições conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da 
Deliberação CEETEPS - 2/2009, e nos termos do item 8 do inciso 
IX do Comunicado CEETEPS-1, de 30.01.2009, publicado no DOE 
de 31.01.2009, PRORROGA, a partir de 18/08/2018, Prorroga o 
Processo Seletivo de Docentes, nos componentes curriculares 1 
- Introdução a Logística(Logística); 2 - Planejamento, Programa-
ção e Controle da Produção(Logística); 3 - Logística Internacional 
e Economia(Logística); 5 - Gestão de Pessoas III(Administração); 
7 - Linguagem, Trabalho e Tecnologia(Administração)

*
 ETEC PROF. HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA – SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 064/03/2017 DE 01/06/2017 - PROCESSO Nº 

3931/2017
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 

08/08/2018.
O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR 

HORÁCIO AUGUSTO DA SILVEIRA, da cidade de SÃO PAULO, 
no uso das atribuições conferidas por meio do § 1º do artigo 3º 
da Deliberação CEETEPS - 2/2009, e nos termos do item 8 do 
inciso IX do Comunicado CEETEPS-1, de 30.01.2009, publicado 
no DOE de 31.01.2009, PRORROGA, a partir de 18/08/2018, 
Prorroga o Processo Seletivo de Docentes, nos componentes 
curriculares 1 - Técnicas de Linguagens para Banco de Dados 
I(Informática); 2 - Técnicas de Programação para Internet 
I(Informática); 3 - Lógica de Programação(Informática); 4 - Dese-
nho Técnico Mecânico(Mecânica ); 6 - Ensaios Tecnológicos dos 
Materiais(Mecânica ); 7 - Desenho Auxiliado por Computador 
II (para a Habilitação Mecânica) (Mecânica ); 8 - Automação 
Industrial I (Mecânica Integrado ao Ensino Médio); 9 - Pro-
cessos de Fabricação I (Mecânica Integrado ao Ensino Médio); 
10 - Sistemas Elétricos (para a Habilitação Eletrônica)(Eletrônica 
Integrado ao Ensino Médio)

*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PEDRO FERREIRA ALVES – 

MOGI MIRIM
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 096/03/2017 DE 01/09/2017 - PROCESSO Nº 

3716/2017
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 

08/08/2018.
O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PEDRO FERREIRA 

ALVES, da cidade de MOGI MIRIM, no uso das atribuições con-
feridas por meio do § 1º do artigo 3º da Deliberação CEETEPS 
- 2/2009, e nos termos do item 8 do inciso IX do Comunicado 
CEETEPS-1, de 30.01.2009, publicado no DOE de 31.01.2009, 
PRORROGA, a partir de 01/09/2018, Prorroga o Processo Seleti-
vo de Docente, nos componentes curriculares 1 - Ações de Enfer-
magem no Cuidado ao Idoso(Enfermagem); 2 - Assistência de 
Enfermagem em UTI e Unidades Especializadas(Enfermagem); 
4 - Língua Estrangeira Moderna - Espanhol (Base Nacional 
Comum/ ETIM)(Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio); 
6 - Física (Base Nacional Comum/ ETIM)(Mecatrônica Integrada 
ao Ensino Médio)

*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL VASCO ANTONIO VENCHIA-

RUTTI – JUNDIAÍ
CLASSE DESCENTRALIZADA - EE DR ANTENOR SOARES 

GANDRA
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N°008/01/2017 DE 02/07/2017 - PROCESSO Nº 

3687/2017
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 

08/08/2018.
O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL VASCO ANTONIO 

VENCHIARUTTI, da cidade de JUNDIAÍ, no uso das atribuições 
conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da Deliberação CEETEPS 
- 2/2009, e nos termos do item 8 do inciso IX do Comunicado 
CEETEPS-1, de 30.01.2009, publicado no DOE de 31.01.2009, 
PRORROGA, a partir de 18/08/2018, Prorroga o Processo Sele-
tivo de Docente, nos componentes curriculares 1 - Aplicativos 
Informatizados (para a Habilitação Contabilidade)(Contabili-
dade); 2 - Gestão de Documentos Contábeis(Contabilidade); 
3 - Contabilidade Introdutória(Contabilidade); 4 - Lingua-
gem, Trabalho e Tecnologia(Contabilidade); 7 - Sistema de 
Informações Contábeis(Contabilidade); 8 - Contabilidade 
Gerencial e Estratégica(Contabilidade); 9 - Tópicos Especiais 
de Contabilidade(Contabilidade); 10 - Estrutura e Análi-
se das Demonstrações Financeiras / Estrutura e Análise das 
Demonstrações(Contabilidade)

*

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 FACULDADE DE ARQUITETURA E 
URBANISMO
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
COMUNICADO
Referente ao EDITAL ATAc 047/2018
A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo, ad referendum do Conselho Técnico 
Administrativo, apreciou e julgou em ordem a inscrição dos can-
didatos. Deferidos: 1ª- Célia Moretti Arbore, inscrição nº 4120; 2º 
- Ercio Barbugian, inscrição nº 5008; 3ª - Maud Eickhoff, inscrição 
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2º) - Física I (4302111), Física II (4302112), Física Expe-
rimental I (4302113), Física Experimental II (4302114), Física 
Estatística de Líquidos Simples e Complexos (PGF5217);

3º) - Métodos Estatísticos em Tratamento de Dados de 
Física Experimental (4300262), Prática de Tratamento de Dados 
em Física Experimental (4300263), Tópicos Avançados em Trata-
mento Estatístico de Dados em Física Experimental (PGF5103);

4º) - Introdução à Física das Partículas Elementares 
(4300422);

5º) - Mecânica Quântica I (4302403), Física dos Anéis de 
Colisão (PGF5228);

6º) - Física I (4302111), Física II (4302112), Física Experi-
mental I (4302113), Física Experimental II (4302114), Tópicos de 
História da Física Clássica (4300353);

7º) - Introdução à Física Nuclear (4300406), Reações Nucle-
ares (PGF5242);

8º) - Mecânica dos Corpos Rígidos e dos Fluidos (4300255), 
Física das Radiações I (4300437),

9º) Mecânica Quântica II (4302404), Introdução à Teoria 
Quântica de Campos I (PGF5107).

10o) Lasers e Aplicações (4300330), Introdução à Teoria 
Quântica da Luz (PGF5275), Mecânica Quântica I (4302403) e 
Mecânica Quântica II (4302404).

III. - Departamento de Física Geral - conjuntos de disciplinas:
1º) - Física III (4302211), Física IV (4302212), Métodos 

e Técnicas Experimentais em Física Nuclear e de Partículas 
(PGF5104);

2º) - Física III (4302211), Física IV (4302212), Física para 
Ciências Biológicas (4310190);

3º) - Física III (4302211), Física IV (4302212), Técnicas 
Espectroscópicas em Biofísica Molecular (4300435);

4º) - Física III (4302211), Física IV (4302212), Espalhamento 
a Baixos Ângulos:Teoria e Experimentos (PGF5310);

5º) Termodinâmica (4302308), Mecânica Estatística: 
(4302401), Mecânica Estatística (PGF5006);

6º) - Física III (4302211), Física IV (4302212), Fenômenos 
Não-Lineares em Física – Introdução ao Caos Determinístico e 
Sistemas Dinâmicos (4300417);

7º) -  Física III (4302211), Física IV (4302212), Introdução 
à Óptica Moderna (4300327), Lasers e Aplicações (4300330);

8º) - Física III (4302211), Física IV (4302212), Física Estatís-
tica de Líquidos Simples e Complexos (PGF5217);

9º) - Física I (4302111), Termodinâmica (4302308), Simula-
ção Computacional de Líquidos Moleculares (PGF5216).

10º) Física III (4302211), Física do Corpo Humano (4300325), 
Princípios Físicos Aplicados à Fisiologia (PGF5288)

11º) Física V (4302311), Introdução à Física Atômica e 
Molecular (4300315), Dinâmica Quântica com Aplicações em 
Espectroscopia Molecular (PGF5291).

12º) - Física I (4302111), Mecânica Estatística (4302401), 
Mecânica Estatística (PGF5006).

IV. Departamento de Física Matemática - conjuntos de 
disciplinas:

1º) - Eletromagnetismo I (4302303) e Eletromagnetismo 
II (4302304);

2º) - Física Matemática I (4302204), Física Matemática II 
(4302307) e Física Matemática III (4302322);

3º) Mecânica Quântica I (4302403) e Mecânica Quântica 
II (4302404).

V. - Departamento de Física dos Materiais e Mecânica - 
conjuntos de disciplinas:

1º) - Física do Estado Sólido I (PGF5110) e Física do Estado 
Sólido II (PGF5113);

2º) - Mecânica Estatística (PGF5006);
VI. Departamento de Física Nuclear - conjuntos de disci-

plinas:
1º) Física Quântica (4302311) e Física Nuclear I (PGF5111);
2º) Física Quântica (4302311) e Física das Radiações I 

(4300437);
3º) Física Quântica (4302311) e Métodos e Técnicas Experi-

mentais em Física Nuclear e de Partículas (PGF5104);
4º) Física Quântica (4302311) e Técnicas de Raios-X e de 

Feixe Iônico Aplicadas à Análise de Materiais (PGF5207).
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto da USP 

(Resolução n° 3461, de 07/10/88), o Regimento Geral da USP 
(Resolução n° 3745, de 19/10/90) e o Regimento do IF (Reso-
luções n° 4.087, de 21/06/94, 4.265, de 03/05/1996, 5367, de 
18/10/2006 e 5829, de 12/04/2010).

1. - As inscrições serão feitas na Assistência Acadêmica 
deste Instituto, à Rua do Matão, nº.1371, sala 339, da Ala I 
do Edifício Principal, na Cidade Universitária “Armando de 
Salles Oliveira”, devendo o candidato apresentar requerimento 
dirigido ao Diretor do Instituto, contendo dados pessoais, disci-
plina ou conjunto de disciplinas, acompanhado dos seguintes 
documentos:

I – memorial circunstanciado, em doze cópias, no qual 
sejam comprovados os trabalhos publicados, as atividades 
realizadas pertinentes ao concurso e as demais informações que 
permitam avaliação de seus méritos, devendo salientar o con-
junto de suas atividades didáticas e contribuições para o ensino;

II – doze exemplares de tese original ou de texto que siste-
matize criticamente a obra do candidato ou parte dela;

III – prova de que é portador do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

IV – prova de quitação com o serviço militar para candida-
tos do sexo masculino;

V – título de eleitor e comprovante de votação da última 
eleição (dos dois turnos), prova de pagamento da respectiva 
multa ou a devida justificativa.

Parágrafo primeiro: Os docentes em exercício na USP, desde 
que tenham cumprido as exigências dos incisos IV e V por oca-
sião de seu contrato inicial, estão dispensados da apresentação 
dos documentos neles indicados. Os estrangeiros ficam também 
dispensados daquelas exigências.

Parágrafo segundo: No ato da inscrição, os candidatos 
deverão entregar a documentação acondicionada em pastas, 
com indicação dos números dos documentos contidos em cada 
uma delas, juntamente com uma lista dos referidos documentos.

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação, em seu 
aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.

Parágrafo Único: O concurso deverá realizar-se no prazo 
máximo de cento e vinte dias, a contar da publicação no Diário 
Oficial do Estado da aceitação da inscrição.

3. As provas constarão de:
a) prova escrita - (peso 1);
b) defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente 

a obra do candidato ou parte dela - (peso 3);
c) julgamento do memorial com prova pública de argüição 

- (peso 4);
d) avaliação didática - (peso 2);
e) prova prática - (peso 1).
4. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral 

e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto no art. 
139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.

I - a comissão organizará uma lista de dez pontos, com base 
no programa de concurso e dela dará conhecimento aos candi-
datos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto;

II - sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

III - durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos;

IV - as anotações, efetuadas durante o período de consulta, 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;

V - a prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VI - cada prova será avaliada pelos membros da comissão 
julgadora, individualmente.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - RETIFICAÇÃO - No 
Edital ATAC/FM/064/2018 - publicado no D.O.E. de 12 de julho 
de 2018, Poder Executivo, Seção I, página 176, onde se lê “Dr.ª 
Daniela Evaristo dos Santos Galea - Pró-Fono e Revista da Socie-
dade Brasileira de Fonoaudiologia”, leia-se “Dr.ª Daniela Evaris-
to dos Santos Galea - Doutora pela Universidade de São Paulo”.

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 
PRETO
  -  - ACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL FMRP-USP Nº 012/2018 RESULTADO FINAL
 - A Diretora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da USP torna público o Resultado Final do Concurso de Títulos e 
Provas visando à Obtenção de Título de Livre-Docente, ao qual 
se submeteu o Prof. Dr. Rafael Silva Rocha. Em seu Relatório 
Final, a Comissão Examinadora considera o candidato habili-
tado a receber o Título de Livre-Docente pelo Departamento 
de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Os trabalhos 
desenvolveram-se nos dias 02 e 03 de julho de 2018, tendo a 
Comissão Julgadora atribuído as seguintes notas ao candidato:

Prof. Dr. Rafael Silva Rocha
Examinador – Prova Prática - Prova de Avaliação Didática 

- Prova de Defesa de Tese – Prova Pública de Arguição e Julga-
mento do Memorial - Prova Escrita - Média Ponderada.

Prof. Dr. Eurico de Arruda Neto: 10 – 8,0 – 10 – 9,0 – 9,0 
– 9,2

Prof. Dr. Wilson Araújo da Silva Junior: 10 – 8,5 – 10 – 9,0 
– 9,0 – 9,3

Prof. Dr. Luciano da Fontoura Costa: 10 – 8,0 – 10 – 9,0 
– 9,0 – 9,2

Prof. Dr. Sérgio Akira Uyemura: 10 – 8,5 – 10 – 9,8 – 9,0 
– 9,7

Prof. Dr. Carlos Frederico Martins Menck: 10 – 9,0 – 10 – 
9,0 – 9,0 – 9,3

 - O Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 
em sua 303ª Sessão Ordinária, realizada em 07 de agosto de 
2018, homologou o Relatório Final elaborado pela Comissão 
Julgadora.

  -  - ACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL FMRP-USP Nº 013/2018 Julgamento de Recurso
 - A Congregação da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo, em sua 850ª Sessão Ordi-
nária, realizada em 07 de agosto de 2018, apreciou o recurso 
apresentado pelo candidato Carlos Arterio Sorgi, requerendo 
a revisão de notas e não homologação do Relatório Final da 
Comissão Julgadora do Concurso de Títulos e Provas para o pro-
vimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, Referência MS-3, 
em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, junto 
ao Departamento de Farmacologia, Área de área de imunofar-
macologia, com ênfase nos aspectos moleculares ou análises in 
vivo por imagens em doenças inflamatórias, referente ao Edital 
FMRP-USP Nº016/2017, publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo do dia 24 de agosto de 2017, tendo em vista que 
as alegações do recorrente não acrescentaram fatos novos que 
justificassem irregularidades no Relatório Final da Comissão 
Julgadora e comprovada qualquer ilegalidade capaz de ensejar 
a anulação do certame, já que o procedimento do concurso 
obedeceu não somente as normas universitárias pertinentes, 
mas também as disposições constitucionais, legais e editalícias, 
a Congregação INDEFERIU o recurso. Ato Continuo, o Relatório 
Final da Comissão Julgadora foi homologado.

 - FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL FMRP-USP Nº 014/2018 Homologação Resultado 

Final
A Diretoria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da USP torna público o Resultado Final do Concurso de Títulos 
e Provas para o Provimento Efetivo de um Cargo de Professor 
Doutor, referência MS-3 em RDIDP, junto ao Departamento de 
Farmacologia Área de área de imunofarmacologia, com ênfase 
nos aspectos moleculares ou análises in vivo por imagens em 
doenças inflamatórias da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto - USP, referente ao Edital FMRP-USP Nº016/2017, publica-
do no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 24 de agosto 
de 2017, claro/cargo número 1234412 ao qual se inscreveram os 
candidatos Doutor Adilson Kleber Ferreira, Carlos Arterio Sorgi, 
Christiane Becari, Cristiano Correia Bacarin, Hernandez Moura 
Silva, Juliana Terzi Maricato, Juliano Alves, Lucas Tabajara Par-
reiras e Silva, Nerry Tatiana Cecilio, Stephen Fernandes de Paula 
Rodrigues e Warrison Athanásio Coelho De Andrade.

 - Os trabalhos desenvolveram-se nos dias 11 e 12 de junho 
de 2018 e diante do Relatório Final da Comissão Julgadora, 
concluiu-se que com os resultados das Provas e Títulos e as 
Notas apresentadas no Quadro Geral de Notas, não houve 
nenhum candidato aprovado pelos membros da Comissão 
Julgadora para ocupar o cargo de Professor Doutor, Referência 
MS-3, em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa 
(R.D.I.D.P.), junto ao Departamento de Farmacologia da Faculda-
de de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

 - A Congregação da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo, em sua 850ª Sessão Ordiná-
ria, realizada em 07 de agosto de 2018 homologou o Relatório 
Final elaborado pela Comissão Julgadora.

 INSTITUTO DE FÍSICA
 EDITAL IF-30/2018
CONCURSO PARA LIVRE-DOCENTE
(2° PERÍODO/2018)
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE TÍTULOS E 

PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE, 
NOS DEPARTAMENTOS DE FÍSICA APLICADA, FÍSICA EXPERI-
MENTAL, FÍSICA GERAL, FÍSICA MATEMÁTICA, FÍSICA DOS 
MATERIAIS E MECÂNICA E FÍSICA NUCLEAR DO INSTITUTO DE 
FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

O Diretor do Instituto de Física torna público a todos os 
interessados que, de acordo com o decidido pela Congregação 
em sua 536a sessão ordinária realizada em 22/02/2018 (1a 
convocação), estarão abertas, pelo prazo de 15 dias, de 17 a 
31 de abril de 2018, das 9h às 12h e das 13h30min às 17h, nos 
dias úteis, as inscrições ao concurso público de Título de Livre-
-Docente, junto aos seguintes Departamentos, nas disciplinas, 
ou conjunto de disciplinas, nos termos do Regimento Geral da 
Universidade de São Paulo e Regimento do Instituto de Física, da 
forma abaixo discriminada:

I. - Departamento de Física Aplicada – conjuntos de dis-
ciplinas:

1º) Física IV (43002212), Física IV para Engenharia 
(4320402), Eletromagnetismo (4300372);

2º) Física IV (43002212), Física IV para Engenharia 
(4320402), Eletromagnetismo (4300372), Introdução à Física de 
Plasmas e Fusão Nuclear (4300326);

3º) Física IV (43002212), Física IV para Engenharia 
(4320402), Eletromagnetismo (4300372), Física da Poluição 
do Ar (4300346), Física do Meio Ambiente (4300351), Técnicas 
de Raios-X e de Feixe Iônico Aplicadas à Análise de Materiais 
(PGF5207);

4º) Física IV (43002212), Física IV para Engenharia 
(4320402), Eletromagnetismo (4300372), Complementos de 
Eletromagnetismo (ECF5703); Elementos e Estratégia para o 
Ensino de Física (4300356);

5º) Física IV (43002212), Física para Engenharia IV 
(4320402), Eletromagnetismo (4300372), Mecânica Clássica 
(PGF5005).

II. - Departamento de Física Experimental - conjuntos de 
disciplinas:

1º) - Mecânica (4300153), Propostas e Projetos de Ensino 
de Física (4300358), Elementos e Estratégias para o Ensino de 
Física (4300356);

2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 
ou qualquer outro meio.

2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do(s) aprovado(s).

4. Atribuição da função: o(s) candidato(s) aprovado(s), ao 
ser(em) contratado(s), deverá(ão) ministrar a(s) seguinte(s) 
disciplina(s):

I. - MSP1290 - Fundamentos da Pesquisa Cientifica em 
Medicina

II. - 6700002 - Fundamentos Morfofuncionais da Medicina
III. - 6700003 - Princípios do Desenvolvimento das Doenças
IV. - 6700012 - Genética Humana e Médica e Oncogenética
V. - MSP4231 - Integração da Principais Doenças e Situações 

Clínicas
VI. - 0510207 - Prática Hospitalar em Radiologia I
5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 

meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

I. - Prova Escrita (peso 3)
II. - Prova Didática (peso 3)
(pesos conforme previsão do Regimento da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo para concurso de 
Professor Doutor)

5.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 
processo seletivo, será realizada de acordo com o disposto no 
artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.

5.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará 
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do 
sorteio do ponto.

5.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

5.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, que o 
candidato tiver levado para o local da prova, do qual não lhe 
será permitido ausentar-se durante esse período.

5.1.4. As anotações efetuadas durante o período de con-
sulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser 
feitas em papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas 
ao texto final.

5.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão de Seleção, ao se abrir a sessão;

5.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção, individualmente.

5.2. A prova didática será pública, com a duração mínima 
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará 
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 
137, do Regimento Geral da USP.

5.2.1. O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da prova didática;

5.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

5.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do processo sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação.

5.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

5.2.5. Se o número de candidatos o exigir, eles serão 
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de 
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.

5.2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

6. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo e, para o cálculo da média individual, a soma dos pesos 
será o divisor da divisão.

7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado 
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído 
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos 
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das 
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.

9. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá 
ao desempate com base na média global obtida por cada 
candidato.

10. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. - Diagnóstico clínico de Neoplasias;
II. - Diagnóstico Molecular de Neoplasias;
III. - Mecanismos de ação de quimioterápicos e de resis-

tência a drogas;
IV. - Terapia do câncer dirigida contra alvos moleculares;
V. - Farmacogenômica e tratamento do câncer;
VI. - Estudos clínicos em Oncologia;
VII. - Emergências clínicas em Oncologia;
VIII. - Hormonioterapia contra neoplasias;
IX. - Tratamentos anti-antiangiogênicos contra câncer;
X. - Prevenção Primária do Câncer;
XI. - Farmacoeconomia do tratamento oncológico;
XII. - Toxicidades relacionadas ao tratamento do câncer;
XIII. - Síndromes hereditárias relacionadas ao câncer;
XIV. - Imunoterapia contra o câncer;
XV. - Prevenção secundária e rastreamento do câncer;
XVI. - Mecanismos de Resistência a Terapias dirigidas contra 

alvos moleculares;
XVII. - Anticorpos monoclonais contra o câncer;
XVIII. - Neoadjuvância em câncer.
11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/, à página institucional da Assistência 
Acadêmica da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, e às publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

12. O não comparecimento do candidato às provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

13. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, para fins de homologação, após 
exame formal.

14. A contratação será por prazo determinado e vigorará 
a partir da data do exercício e até 31 de julho de 2019, com 
possibilidade de prorrogações, desde que a soma dos períodos 
não ultrapasse o prazo de dois anos.

15. Os docentes contratados por prazo determinado fica-
rão submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade 
de São Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência 
Social – RGPS.

16. São condições de admissão:
I. - Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. - Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça 

outro cargo, emprego ou função pública;
III. - No caso de candidato estrangeiro aprovado no pro-

cesso seletivo e convocado para contratação, apresentar visto 
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade 
remunerada no Brasil.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
no Serviço de Concursos Docentes / Assistência Acadêmica da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, situada 
na Avenida Dr. Arnaldo, 455 – 2º andar, Sala 2301 – São Paulo/
SP, CEP 01246-903. E-mail: scdfm@usp.br .

§ 4º - Caso o candidato não satisfaça à exigência do inciso 
II e desde que não pertença a nenhuma categoria docente da 
USP, poderá requerer sua inscrição como especialista de reco-
nhecido valor, nos termos do art. 80, § 1º do Estatuto da USP, 
o que dependerá da aprovação de dois terços dos membros da 
Congregação da FMUSP.

§ 5º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

2º - As inscrições serão julgadas pela Congregação da 
FMUSP, em seu aspecto formal, publicando-se a decisão em 
edital.

Parágrafo Único: O concurso deverá realizar-se no prazo de 
trinta a cento e oitenta dias após a aprovação das inscrições 
pela Congregação da FMUSP, conforme prevê o art. 151, § 2º, 
do Regimento Geral da USP e Resolução 4320 de 13/11/1996.

3º - As provas constarão de:
I - julgamento dos títulos (peso 5);
II - prova pública oral de erudição (peso 2);
III - prova pública de arguição (peso 3).
§ 1º - A convocação dos inscritos para a realização das 

provas será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo
§ 2º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário 

estabelecido não poderão realizar as provas.
4º - O julgamento dos títulos, expresso mediante nota 

global, deverá refletir o mérito do candidato como resultado 
da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividades, 
compreendendo:

I - produção científica e literária;
II - atividade didática universitária;
III - atividades profissionais, ou outras, quando for o caso;
IV - atividade de formação e orientação de discípulos;
V - atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
VI - diplomas e dignidades universitárias.
§ 1º - No julgamento dos títulos prevalecerão as atividades 

desempenhadas nos cinco anos anteriores à inscrição.
§ 2º - No julgamento dos títulos, será avaliada a qualifica-

ção científica do candidato, analisando-se a regularidade e rele-
vância da sua produção científica, sua capacidade de liderança 
na área de atuação, medida pela projeção alcançada pelas suas 
atividades científicas, didáticas e de extensão, assim como pela 
formação e orientação de discípulos.

5º - A prova pública oral de erudição será realizada de 
acordo com o programa previsto neste edital e com o artigo 156 
e parágrafos do Regimento Geral da USP, devendo o candidato 
discorrer sobre tema relacionado a um dos itens do mencionado 
programa; na exposição o candidato deverá demonstrar sua 
contribuição pessoal e um conhecimento profundo e crítico 
sobre o assunto abordado.

I – compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhi-
do pelo candidato é pertinente ao programa acima mencionado.

II – o candidato, em sua exposição, não poderá exceder a 
sessenta minutos;

III – ao final da apresentação, cada membro da comissão 
poderá solicitar esclarecimentos ao candidato, não podendo o 
tempo máximo, entre perguntas e respostas, superar sessenta 
minutos.

IV – cada examinador, após o término da prova de erudição 
de todos os candidatos, dará a nota, encerrando-a em envelope 
individual.

6º - A prova pública de arguição destina-se à avaliação 
geral da qualificação científica do candidato, feita através da 
análise das atividades referidas no memorial e será realizada 
de acordo com o que determina o artigo 38 e parágrafos do 
Regimento da FMUSP.

I - Na prova de arguição, que será pública, será avaliada a 
qualificação científica do candidato, analisando-se a regularida-
de e relevância da sua produção científica, sua capacidade de 
liderança na área de atuação, medida pela projeção alcançada 
pelas suas atividades científicas, didáticas e de extensão, assim 
como pela formação e orientação de discípulos.

II – A duração da arguição não excederá de trinta minutos 
por examinador, cabendo ao candidato igual prazo para respon-
der, o diálogo será permitido quando o examinador e o candida-
to concordarem e, neste caso, o tempo total será de uma hora.

7º - Ao término da apreciação das provas, cada candidato 
terá de cada examinador uma nota final que será a média 
ponderada das notas por ele conferidas, observados os pesos 
fixados no item 3.

8º - As notas das provas poderão variar de zero a dez, com 
aproximação até a primeira casa decimal.

9º - O resultado do concurso será proclamado pela comissão 
julgadora imediatamente após seu término, em sessão pública.

10º - Serão considerados habilitados os candidatos que 
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

11º - A indicação dos candidatos será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas;

12º - Será proposto para nomeação o candidato que obtiver 
o maior número de indicações da comissão julgadora.

13º - A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprova-
ção em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias 
Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, VI da Lei 
nº 10.261/68.

14º - A nomeação do docente aprovado no concurso, assim 
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos 
termos da Resolução 7271 de 2016.

15º - O concurso terá validade imediata e será proposto 
para nomeação somente o candidato indicado para o cargo 
posto em concurso.

16º - O candidato será convocado para posse pelo Diário 
Oficial do Estado.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
concurso, encontram-se à disposição dos interessados no Serviço 
de Concursos Docentes / Assistência Acadêmica da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, situada na Avenida Dr. 
Arnaldo, 455 – 2º andar, Sala 2301 – CEP 01246-903 - São Paulo/
SP. Site: www.fm.usp.br/atac - e-mail: scdfm@usp.br.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP – EDITAL ATAC/
FM/077/2018 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO

O Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo com 
o aprovado ad referendum do Conselho Técnico Administrativo 
em 8 de agosto de 2018, estarão abertas por quinze (15) dias, 
no período das 10h do dia 9 de agosto de 2018 às 16h do dia 23 
de agosto de 2018, as inscrições para o processo seletivo para 
a contratação de um (01) docente por prazo determinado, como 
Professor Contratado III (MS-3.1), com salário de R$ 1.877,43, 
referência mês de maio de 2018, com jornada de 12 (doze) horas 
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Radiologia e 
Oncologia, com base no programa da Disciplina de Oncologia na 
Área de Oncologia Clínica, nos termos da Resolução nº 5.872/10 
e alterações posteriores, bem como da Resolução nº 7.354/17.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo após o término do período de 
inscrições e de acordo com os termos da Resolução nº 7.354/17.

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/, no período 
acima indicado, devendo o candidato apresentar requerimento 
dirigido ao Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo, contendo dados pessoais e Área de conhecimento 
(especialidade) a que concorre, acompanhado dos seguintes 
documentos:

I. - Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. - CPF (para candidatos brasileiros);
III. - Prova de que é portador do título de Doutor, outorgado 

ou reconhecido pela USP ou de validade nacional;

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 9 de agosto de 2018 às 01:54:33.
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