quinta-feira, 15 de março de 2018
Prova Pública Oral de Erudição (peso 2): 9,5 (nove inteiros
e cinco décimos)
Prova de Julgamento de Títulos (peso 5): 9,5 (nove inteiros
e cinco décimos)
Prova Pública de Arguição (peso 3): 9,5 (nove inteiros e
cinco décimos)
Média: 9,5 (nove inteiros e cinco décimos).

ESCOLA POLITÉCNICA
EDITAL 018/2018
REF. EDITAL EP/CONCURSOS 077/2017
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início no dia 17 de abril de 2018, às 7 horas, no
Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo – PMI –
da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, na Avenida
Professor Mello Moraes, número 2373, Cidade Universitária,
SP, o concurso público de títulos e provas para provimento de
01 (um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em RDIDP,
na área “Engenharia de Petróleo”, para o curso ministrado na
cidade de Santos / SP, conforme Edital EP/Concursos-077/2017
de abertura de inscrições, publicado no D.O.E. de 31/10/2017,
para o qual estão inscritos os candidatos Dheiver Francisco dos
Santos, Kazuo Miura, José Maria Alves Godoi, Andreas Nascimento e Francisco de Assis Cavallaro.
A Comissão Julgadora estará constituída dos seguintes
membros:
TITULARES:
Prof. Dr. Wilson Siguemasa Iramina (Associado – PMI/
EPUSP)
Prof. Dr. Márcio Augusto Sampaio Pinto (Doutor – PMI/
EPUSP)
Prof. Dr. Gustavo Roque da Silva Assi (Doutor – PNV/EPUSP)
Prof. Dr. André Bergsten Mendes (Doutor – PNV/EPUSP)
Prof. Dr. Paulo Roberto Ribeiro (Livre-Docente – UNICAMP)
SUPLENTES:
Prof. Dr. Ronaldo Carrion (Doutor – PMI/EPUSP)
Prof. Dr. Rafael dos Santos Gioria (Doutor – PMI/EPUSP)
Prof. Dr. Cleyton de Carvalho Carneiro (Doutor – PMI/EPUSP)
Prof. Dr. Giorgio Francesco Cesare de Tomi (Associado –
PMI/EPUSP)
Prof. Dr. Sérgio Nascimento Bordalo (Livre-Docente – UNICAMP)
Prof. Dr. Darci Odloak (Titular – PQI/EPUSP)
Prof. Dr. Anthony Andrey Ramalho Diniz (Adjunto – UNIFESP)
Ficam, pelo presente edital, convocados os candidatos e a
comissão julgadora acima mencionados.

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E
CIÊNCIAS HUMANAS
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
RETIFICAÇÃO
Na publicação de 03/03/2018, Edital FFLCH nº 001/2018,
referente à abertura de Inscrições ao Concurso de Títulos e
Provas visando à obtenção do Título de Livre-Docente para os
diversos Departamentos da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, onde se lê “
Área de Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana, disciplina de Literatura Hispano-Americana: séculos
XIX, XX e XXI;”, leia-se “Área de Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana, disciplina de Literatura
Hispano-Americana;”.

FACULDADE DE MEDICINA
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA - 2018
CONVOCAÇÃO PARA MATRICULA DOS CANDIDATOS AOS
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA FMUSP EM ALFABÉTICA
PERÍODO DE MATRICULA: 14/03/2018 OU 15/03/2018
A matrícula deverá ser efetuada na COREME da FMUSP
- Rua Teodoro Sampaio, 115 - Prédio do Instituto Oscar freire
na COREME das 9:00h às 15:30h nos dias 14/03/2018 ou
15/03/2018, conforme item VIII- do edital, aqueles que não
fizerem a matrícula no período indicado serão considerados
DESISTENTES.
INSCRIÇÃO - NOME - DOCUMENTO - OPCAO - FP
TA0080 - DANIELE LUIZE GARCIA DA SILVA - 329428275
SP - DOR - ANESTESIOLOGIA - SES
R10639 - JADER TOMSON KALIL SPHAIR - 90996363 CIRURGIA GERAL - SES
R10116 - JOSE LUIZ PINTO LIMA GENDLER - 34432522-2 INFECTOLOGIA - SES
TA0118 - SAMILA MARISSA PINHEIRO GOMES - 2670156
RN - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA - NEUROLOGIA - SES
FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/011/2018 – CONVOCAÇÃO PARA O INÍCIO DAS PROVAS
DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO
DOCENTE
A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo comunica a data da realização do
concurso público para o provimento de um cargo de Professor
Doutor 1 junto ao Departamento de Cardiopneumologia, com
base no programa da Disciplina de Pneumologia, na Área de
Distúrbios do Sono, em RTC, referente ao Edital de abertura de
inscrições ATAC/FM/127/2017, publicado no Diário Oficial de 28
de outubro de 2017.
Candidatos inscritos:
nº 1 - Dra. Rafaela Garcia Santos de Andrade;
nº 2 - Dra. Camila Hirotsu;
nº 3 - Prof. Dr. Geraldo Lorenzi Filho
INÍCIO DO CONCURSO: 9 de abril de 2018, às 8h.
Os candidatos deverão se apresentar às 7h45 do dia 9
de abril de 2018, na “Sala dos Professores Eméritos" (sala nº
3100 - 3º andar do prédio da FMUSP), Avenida Doutor Arnaldo,
455 - São Paulo/SP, CEP 01246-903.
Pelo presente ficam convocados os candidatos e os membros da Comissão Julgadora.

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU
EDITAL Nº 010/2018/FOB(ATAc)
O Diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo, torna público a todos os interessados que,
conforme aprovação “ad referendum” pelo Conselho Técnico
Administrativo-CTA, em 14.03.2018, aprovou os pedidos de
inscrição dos candidatos Doutores: Miriane de Oliveira; Priscila
Maria Aranda Salomão; Heloisa Aparecida Barbosa da Silva
Pereira; Guilherme Rodrigo Reis Monteiro dos Santos; Julhiany
de Fátima da Silva; Maria Augusta Sabadine; Andréa Mendes
Fiqueiredo e Denise Aparecida Chiconato, ao Processo seletivo
para contratação docente por tempo determinado de 01 (um)
professor contratado III (MS-3.1), junto ao Departamento de
Ciências Biológicas - no conjunto das disciplina de Bioquímica,
nos termos do Edital N. 007/2018/FOB(ATAc), de abertura de
inscrições, publicado no D.O.E. de 23/02/2018. Aprovou também
os membros que comporão a Comissão de Seleção: Membros
titulares: Profs. Drs: Flávio Augusto Cardoso de Faria, Professor
Associado do Departamento de Ciências Biológicas da FOB-USP;
Thiago Cruvinel da Silva, Professor Doutor do Departamento
de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva da FOB-USP
e Vanessa Soares Lara, Professora Associada do Departamento
de Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiologia da FOB-USP.
Membros suplentes: Profas. Dras: Lucimara Teixeira das Neves,
Professora Associada do Departamento de Ciências Biológicas
da FOB-USP e Carla Andreotti Damante, Professora Associada
do Departamento de Prótese e Periodontia da FOB-USP. Pelo
presente ficam convocados a Comissão de Seleção e Candidatos
para as provas que serão realizadas no período de 26 a 28 de
março de 2018.

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO
PROGRAMA MONITORIA PARA ESTUDOS DIRIGIDOS - 1º
SEMESTRE DE 2018
EDITAL INTERNO CPG E CG
Abertura de inscrições para preenchimento das vagas de
monitoria de estudos dirigidos em duas áreas de estudo vinculadas aos cursos de graduação da Faculdade de Saúde Pública no
PROGRAMA MONITORIA PARA ESTUDOS DIRIGIDOS.
Poderão candidatar-se às vagas de monitoria alunos regularmente matriculados nos cursos de pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública, do Instituto de Química ou da Faculdade
de Ciências Farmacêuticas.
A FSP dispõe de 2 bolsas no valor de R$ 300,00 mensais
com duração de 4 meses- da 2ª quinzena de março à 1ª quinzena
de julho de 2018. Elas serão pagas com recursos da FSP.
As inscrições serão recebidas no período de 14 a 20 de
março de 2018 através do e-mail monitoria@fsp.usp.br, sendo
anexados à mensagem o formulário de inscrição, o Currículo
Lattes (com a comprovação de vínculo ao programa de pós-graduação, diploma de graduação e experiência didática), bem
como a Ficha do Aluno extraída do Sistema Janus.
As inscrições devem constar no campo assunto PROGRAMA
MONITORIA PARA ESTUDOS DIRIGIDOS.
O Serviço de Graduação não se responsabiliza pelo extravio
de mensagens que não constarem no campo assunto a menção
PROGRAMA MONITORIA PARA ESTUDOS DIRIGIDOS
Somente serão aceitas as inscrições com formulário anexo
devidamente preenchido. Não serão aceitas inscrições no corpo
da mensagem do e-mail.
Inscrições enviadas fora do período de 14 a 20 de março de
2018 não serão consideradas válidas.
O Serviço de Graduação encaminhará para os docentes,
indicados pela CG e CPG, as inscrições dos alunos. Em caso de
mais de um candidato por área, os critérios de seleção são de
responsabilidade dos respectivos docentes indicados.
Os critérios para seleção das duas disciplinas que serão
contempladas com bolsistas são, em ordem de prioridade, os
seguintes:
1. - Formação graduada afim às disciplinas;
2. - Experiência didática anterior devidamente comprovada;
3. - Não ter bolsa atual do PAE.
Será selecionado, no máximo, um bolsista por área.
Os indicados pelos docentes que não forem contemplados
com a bolsa poderão exercer a monitoria de forma voluntária e
com direito a certificado.
O certificado só será emitido após entrega do relatório de
participação devidamente preenchido e aprovado pelo docente
indicado pela CG.
A monitoria será desenvolvida através de atividades extraclasse e terá enfoque no conteúdo das disciplinas QBQ0313
- Bioquímica e HEP0183- Bioestatística I
O conteúdo programático da disciplina pode ser encontradas no JúpiterWeb pelo link https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/
jupDisciplinaBusca?tipo=D&codmnu=6755
Casos omissos neste Edital serão examinados pela Comissão de Graduação.
Anexo FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
PROGRAMA MONITORIA PARA ESTUDOS DIRIGIDOS – 1º
SEMESTRE DE 2018
FICHA DE INSCRIÇÃO
1. - DADOS DO ALUNO
Nome: - - Nº USP:
Celular: - E-mail:
Programa de Pós-Graduação:
________________________________________
2. - DISCIPLINA DE INTERESSE EM MONITORIA
1º semestre:
QBQ0313- Bioquímica
HEP0183- Bioestatística I
________________________________________
3. - OUTRAS INFORMAÇÕES (opcional)
________________________________________
4. - PARECER DO PROFESSOR SUPERVISOR DA MONITORIA
________________________________________
5. - PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO
PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO
PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL NA
ÁREA DA SAÚDE – PAP - 2018
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - SES-SP
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
7ª Convocação para a Matrícula
A Faculdade de Saúde Pública tendo em vista o não comparecimento da candidata MARINA DE HARO MIGUEL LEANDRO e
a desistência de ROGERIO LEME LIMA, convoca para matrícula
as candidatas abaixo relacionadas, no período de 19/03/2018
a 20/03/2018 das 9h00 ás 12h00 e das 13h00 ás 15h00, na
Faculdade de Saúde Pública, situada no (a) Av. Dr. Arnaldo 715,
Cerqueira Cesar – São Paulo – SP.
Nome do Candidato - Número de identidade - Nome do
Programa - Classificação Final
JACQUELINE YUMI KAJIYA - 35.085.131-1 - Nutrição Clínica - 11ª
ALINE DOS SANTOS NOVAES MARTINS - 43.669.832-8 Entomologia Médica e Soroepidemiologia - 3ª
Para efetuarem suas matrículas convocados para matrícula,
deverão comparecer munidos dos documentos:
• - 1 (uma) foto 3x4 recente;
• - Quando couber, 1 (uma) cópia simples e legível do
respectivo Conselho Regional de São Paulo ou, conforme o
caso, registro na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de
São Paulo (OAB-SP);
• - Cópia da Cédula de identidade (RG);
• - Cópia de Carteira de vacinação atualizada com esquema
de vacinação: dupla adulto, hepatite B, tríplice viral e varicela.
• - Cópia do Diploma ou declaração de conclusão de curso
de ensino superior em instituição reconhecida pelo Ministério
da Educação. É obrigatório que o aluno tenha colado grau até
a data da matrícula;
• - Número do NIT (Número de Identificação do Trabalhador), como contribuinte individual, ou do PIS (Programa de
Integração Social) ou do PASEP (Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público);
• - Cópia do Comprovante de residência atual;
• - 01 (uma) cópia do CPF próprio regularizado original
(somente será aceito o cartão definitivo emitido pela Receita
Federal e ativo, não sendo aceito o número do CPF impresso em
outros documentos);
• - Cópia do Comprovante de alistamento militar, se sexo
masculino;
• - Cópia do Título de eleitor com o comprovante da última
votação ou Certidão de quitação eleitoral
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO
PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL NA
ÁREA DA SAÚDE – PAP - 2018
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - SES-SP
7ª Convocação para a Matrícula
A Faculdade de Saúde Pública tendo em vista o não comparecimento da candidata MARINA DE HARO MIGUEL LEANDRO e
a desistência de ROGERIO LEME LIMA, convoca para matrícula
as candidatas abaixo relacionadas, no período de 19/03/2018

a 20/03/2018 das 9h00 ás 12h00 e das 13h00 ás 15h00, na
Faculdade de Saúde Pública, situada no (a) Av. Dr. Arnaldo 715,
Cerqueira Cesar – São Paulo – SP.
Nome do Candidato - Número de identidade - Nome do
Programa - Classificação Final
JACQUELINE YUMI KAJIYA - 35.085.131-1 - Nutrição Clínica - 11ª
ALINE DOS SANTOS NOVAES MARTINS - 43.669.832-8 Entomologia Médica e Soroepidemiologia - 3ª
Para efetuarem suas matrículas, deverão comparecer munidos dos documentos:
• - 1 (uma) foto 3x4 recente;
• - Quando couber, 1 (uma) cópia simples e legível do
respectivo Conselho Regional de São Paulo ou, conforme o
caso, registro na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de
São Paulo (OAB-SP);
• - Cópia da Cédula de identidade (RG);
• - Cópia de Carteira de vacinação atualizada com esquema
de vacinação: dupla adulto, hepatite B, tríplice viral e varicela.
• - Cópia do Diploma ou declaração de conclusão de curso
de ensino superior em instituição reconhecida pelo Ministério
da Educação. É obrigatório que o aluno tenha colado grau até
a data da matrícula;
• - Número do NIT (Número de Identificação do Trabalhador), como contribuinte individual, ou do PIS (Programa de
Integração Social) ou do PASEP (Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público);
• - Cópia do Comprovante de residência atual;
• - 01 (uma) cópia do CPF próprio regularizado original
(somente será aceito o cartão definitivo emitido pela Receita
Federal e ativo, não sendo aceito o número do CPF impresso em
outros documentos);
• - Cópia do Comprovante de alistamento militar, se sexo
masculino;
• - Cópia do Título de eleitor com o comprovante da última
votação ou Certidão de quitação eleitoral
São Paulo, 14/03/2018
Prof. Dr. Leandro Luiz Giatti
Coordenador

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
EDITAL ICB.ATAC. 02/2018
Concursos para Obtenção do Título de Livre-Docência dos
Departamentos do Instituto de Ciências Biomédicas
Estarão abertas, na Assistência Técnica Acadêmica
do Instituto de Ciências Biomédicas, Av. Prof. Lineu Prestes,
2415, Edifício Biomédicas III, Cidade Universitária Armando de
Salles Oliveira, todos os dias úteis, exceto aos sábados, das 09 às
12hs e das 14 às 16hs, pelo prazo de (30) trinta dias, contados
da data da primeira publicação deste Edital, as inscrições para
concursos de Títulos e Provas, visando à obtenção do Título de
Livre-Docente dos Departamentos deste Instituto, segundo os
Programas a seguir discriminados:
I. Departamento de Anatomia:
a. Programa de Neuroanatomia
b. Programa de Sistema Circulatório
c. Programa de Sistema Endócrino
d. Programa de Urogenital
e. Programa de Sistema Digestório
f. Programa de Aparelho Locomotor
II. Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento:
a. Programa de Biologia Celular e Tecidual
b. Programa de Biologia Tecidual e do Desenvolvimento
c. Programa de Biologia Tecidual e dos Sistemas
III. Departamento de Farmacologia:
a. Programa de Farmacologia Geral
b. Programa de Farmacologia da Inflamação
c. Programa de Farmacologia do Sistema Nervoso Periférico
d. Programa de Farmacologia do Sistema Nervoso Central
e. Programa de Farmacologia dos Sistemas Renocardiovascular e Endócrino
f. Programa de Farmacologia com Enfoque em Nanofármacos
IV. Departamento de Fisiologia e Biofísica:
a. Programa de Biofísica de Membranas
b. Programa de Endocrinologia
c. Programa de Fisiologia Celular
d. Programa de Fisiologia Cardiovascular e Respiratória
e. Programa de Fisiologia Renal
f. Programa de Fisiologia do Sistema Digestório
g. Programa de Neurofisiologia
V. Departamento de Imunologia:
a. Programa de Imunologia Celular
b. Programa de Imunologia Humoral
c. Programa de Imunologia da Relação Parasito-Hospedeiro
d. Programa de Imunofarmacologia
e. Programa de Imunogenética
f. Programa de Imunopatologia
g.Programa de Neuroimunoendocrinologia
VI. Departamento de Microbiologia:
a. Programa de Bacteriologia Básica
b. Programa de Bacteriologia Médica
c. Programa de Genética Bacteriana
d. Programa de Microbiologia Oral
e. Programa de Microbiologia Ambiental
f. Programa de Micologia
g. Programa de Virologia
VII. Departamento de Parasitologia
a. Programa de Artropodologia
b. Programa de Helmintologia
c. Programa de Protozoologia
O conteúdo dos Programas acima relacionados
encontra-se à disposição dos interessados no local de inscrição,
ou no "site" www.icb.usp.br - Vagas e Concursos.
1. Para se candidatar, os interessados deverão apresentar
requerimento, em duas vias, dirigido ao Diretor do Instituto
de Ciências Biomédicas, contendo o nome, idade, filiação,
naturalidade, estado civil, situação funcional, número de cédula
de identidade, bem como o Programa do Departamento a que
pretendam prestar o concurso.
O requerimento deverá estar acompanhado dos
seguintes documentos:
I. Prova de quitação com o serviço militar;
II. Título de eleitor e comprovante de votação da última
eleição, prova de pagamento da respectiva multa ou a devida
justificativa;
III. Documento de identificação;
IV. Memorial circunstanciado, em 10 (dez) cópias, no qual
sejam comprovados os trabalhos publicados, as atividades realizadas, pertinentes ao concurso e as demais informações que
permitam avaliação de seus méritos;
V. Prova de que é portador do Título de Doutor, outorgado
pela USP, por ela reconhecido, ou de validade nacional;
VI. Dez exemplares de tese original ou de texto que sistematize criticamente a obra do candidato ou parte dela.
Os docentes em exercício na USP, desde que tenham
cumprido as exigências dos incisos I e II, por ocasião de seu
contrato inicial, estão dispensados da apresentação dos documentos neles indicados.
Os candidatos estrangeiros serão dispensados das exigências dos incisos I e II.

São Paulo, 128 (48) – 237
O candidato cujo título de Doutor não tenha validade
nacional ou não seja reconhecido pela USP, conforme previsto
no Item V da relação de documentos, deverá, no ato da inscrição,
formalizar a solicitação de equivalência no âmbito da USP;
No ato da inscrição, os candidatos deverão entregar
a documentação comprobatória do Memorial, em 1 via, 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.
3. O Concurso constará das seguintes provas: Escrita (peso
1); Prática (peso 1); Defesa de Tese (peso 3); Avaliação Didática
(peso 1); Prova Pública de Arguição e Julgamento do Memorial
(peso 4).
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
candidatos, 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 permitida 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;
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 membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;
VI. - cada prova será avaliada pelos membros da comissão
julgadora, individualmente.
Parágrafo Único - O candidato poderá propor a substituição
de pontos, imediatamente após tomar conhecimento de seus
enunciados, se entender que não pertencem ao programa do
concurso, cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre
a procedência da alegação.
5. A Prova Prática, será realizada como segue:
I. - Departamento de Anatomia: constituirá de arguição
sobre as metodologias utilizadas e utilizáveis dentro da área de
pesquisa do candidato, podendo constar também da apresentação prática (in locu) da referida metodologia.
II. - Departamento de Farmacologia: apresentação seguida
de arguição sobre metodologia da área do candidato aplicáveis
ao ensino e à pesquisa.
III. - Departamento de Fisiologia e Biofísica: constituirá de
apresentação seguida de argüição sobre metodologia da área do
candidato aplicáveis ao ensino e à pesquisa.
IV. - Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento:
a. Descrição e diagnóstico de preparados histológicos.
b.
Planejamento de uma aula prática para alunos de
graduação.
V. - Departamento de Imunologia: a prova prática se constituirá de arguição sobre metodologias utilizadas e utilizáveis
dentro da área de pesquisa do candidato.
VI. - Departamento de Microbiologia: arguição do candidato
sobre metodologia específica da sua área de investigação.
VII. - Departamento de Parasitologia: a prova prática será
realizada através da arguição do candidato sobre metodologia
específica da sua área de investigação.
6. Avaliação Didática será realizada na forma de Prova
Pública Oral de Erudição, de acordo com o programa para o
qual está inscrito.
Maiores informações bem como as normas pertinentes ao concurso encontram-se à disposição dos interessados
na Assistência Acadêmica do Instituto de Ciências Biomédicas
da Universidade de São Paulo, no endereço acima citado, na
"home page" https://ww2.icb.usp.br/con/editais-livre-docencia/,
ou através do e-mail acadcon@icb.usp.br ou pelo telefone
(0xx11) 3091-7395.
Edital ICB.ATAC.03/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE
TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM)
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR, EM RTP, NO DEPARTAMENTO
DE ANATOMIA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
O Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, Cidade Universitária “Armando de Salles de
Oliveira”, Av. Prof. Lineu Prestes, 2.415, torna público a todos
os interessados que, conforme aprovação “ad-referendum” da
C. Congregação, estarão abertas pelo prazo de 90 (noventa)
dias, a contar da publicação deste edital, 16 de março de 2018
e término às 16 horas (horário de Brasília) do dia 12 de junho
de 2018, as inscrições ao concurso público de títulos e provas
para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3.1, em Regime de RTP (Regime de Turno Parcial),
claro/cargo nº 1234811, com o salário de R$ 1.849,66 (Um mil
oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos),
referente ao mês de maio de 2016, junto ao Departamento
Anatomia, na área de conhecimento em Anatomia Geral, nos
termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e
o respectivo programa que segue:
- Generalidades sobre Osteologia.
- Generalidades sobre Artrologia.
- Generalidades sobre Miologia.
- Organização Geral do Sistema Nervoso: Sistemas Motores.
- Organização Geral do Sistema Nervoso: Sistemas Sensoriais.
- Organização Geral do Sistema Nervoso: Sistema Nervoso
Autônomo e Neuroendócrino
- Generalidades sobre Sistema Circulatório (Coração).
- Generalidades sobre Sistema Circulatório (Vasos).
- Generalidades sobre Sistema Respiratório.
- Generalidades sobre Sistema Digestório Supra-Diafragmático.
- Generalidades sobre Sistema Digestório Infra-Diafragmático.
- Generalidades sobre Sistema Urinário.
- Generalidades sobre Sistema Reprodutor Masculino.
- Generalidades sobre Sistema Reprodutor Feminino.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento
do Instituto de Ciências Biomédicas.
1. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao,
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar
requerimento dirigido ao Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas ww2.icb.usp.br/con/formularios/, contendo dados pessoais
e área de conhecimento (especialidade) do Departamento 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 méritos, em formato digital.
II – prova de que é portador do título de Doutor outorgado
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;
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III – 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.
Parágrafo primeiro: Elementos comprobatórios do memorial
referido no inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros
materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até o último dia útil que antecede o início do concurso.
Parágrafo segundo: 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.
Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispensados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar
que se encontram em situação regular no Brasil.
Parágrafo quarto: 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.
Parágrafo quinto: No requerimento de inscrição, os candidatos portadores de necessidades especiais deverão apresentar
solicitação para que se providenciem as condições necessárias
para a realização das provas.
2. As inscrições serão julgadas pela Congregação do Instituto de Ciências Biomédicas, em seu aspecto formal, publicando-se
a decisão em edital.
Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo
de trinta a cento e vinte dias, a contar da data da publicação no
Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo
com o artigo 134, parágrafo único, do Regimento Geral da USP.
3. O concurso será realizado segundo critérios objetivos,
em duas fases, por meio de atribuição de notas em provas,
assim divididas:
1ª fase (eliminatória) – prova escrita – peso 2
2ª fase – I) julgamento do memorial com prova pública de
arguição - peso 5
II) prova didática - peso 3
Parágrafo primeiro: A convocação dos inscritos para a
realização das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo segundo: Os candidatos que se apresentarem
depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.
I – Primeira fase: PROVA ESCRITA – Caráter Eliminatório
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 julgadora organizará uma lista de dez
pontos, com base no programa do concurso, e dela dará conhecimento aos candidatos vinte e quatro horas antes do sorteio
do ponto, sendo vedado ao candidato renunciar a esse prazo;
II - o candidato poderá propor a substituição de pontos,
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados,
se entender que não pertencem ao programa do concurso,
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a procedência da alegação;
III - sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de
cinco horas de duração da prova;
IV – durante sessenta minutos, após o sorteio, será permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos
bibliográficos;
V – 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;
VI – a prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;
VII – cada prova será avaliada, individualmente, pelos membros da comissão julgadora;
VIII – serão considerados habilitados para a 2ª fase os
candidatos que obtiverem, da maioria dos membros da comissão
julgadora, nota mínima sete;
IX – a comissão julgadora apresentará, em sessão pública,
as notas recebidas pelos candidatos.
5. Participarão da segunda fase somente os candidatos
aprovados na primeira fase.
II – Segunda fase: PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO MEMORIAL E PROVA DIDÁTICA.
PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO
MEMORIAL
6. O julgamento do memorial, expresso mediante nota
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito
do candidato.
Parágrafo único – No julgamento do memorial, a comissão
apreciará:
I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades relacionadas à prestação de serviços à
comunidade;
IV – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V - diplomas e outras dignidades universitárias.
PROVA DIDÁTICA
7. A prova didática será pública, com a duração mínima de
quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre o programa da área de conhecimento acima mencionada, nos termos
do artigo 137 do Regimento Geral da USP.
I – a comissão julgadora, com base no programa do concurso, organizará uma lista de dez pontos, da qual os candidatos
tomarão conhecimento imediatamente antes do sorteio do
ponto;
II - o candidato poderá propor a substituição de pontos,
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados,
se entender que não pertencem ao programa do concurso,
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a procedência da alegação;
III – o sorteio do ponto será feito vinte e quatro horas antes
da realização da prova didática, sendo vedado ao candidato
renunciar a esse prazo;
IV – o candidato poderá utilizar o material didático que
julgar necessário;
V – 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.
JULGAMENTO DA 2ª FASE
8. 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 nas duas fases, observados os pesos
mencionados no item 3.
9. As notas das provas poderão variar de zero a dez, com
aproximação até a primeira casa decimal.
10. A nota obtida pelo candidato aprovado na prova escrita
irá compor a média final da segunda fase, com peso 2.
11. O resultado do concurso será proclamado pela comissão
julgadora imediatamente após seu término, em sessão pública.
12. Serão considerados habilitados os candidatos que
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.
13. A indicação dos candidatos será feita por examinador,
segundo as notas por ele conferidas.
14. Será proposto para nomeação o candidato que obtiver o
maior número de indicações da comissão julgadora.
15. A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprovação em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias
Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, VI da Lei
nº 10.261/68.
16. A nomeação do docente aprovado no concurso, assim
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos
termos da Resolução 7271 de 2016.
17. O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do Regimento
Geral da USP.

18. O concurso terá validade imediata e será proposto para
nomeação somente o candidato indicado para o cargo posto
em concurso.
19. 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 na Assistência Técnica Acadêmica do Instituto de Ciências Biomédicas da
Universidade de São Paulo, no endereço acima citado, na Home
Page https://ww2.icb.usp.br/con/editais-anatomia/ ou através do
e-mail acadcon@icb.usp.br ou pelo telefone +5511 (3091-7395).

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE BOTUCATU
Faculdade de Medicina
FACULDADE DE MEDICINA
Despacho do Diretor da FM de 08/03/2018
Homologando, Ad Referendum da Congregação o concurso
público para contratação de 01 (um) Professor Substituto, no
regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, em 12 horas
semanais de trabalho, na disciplina/conjunto das disciplinas:
Fundamentos de Enfermagem - Semiotécnica, junto ao Departamento de Enfermagem da Faculdade de Medicina do Campus de
Botucatu. (Proc. nº 3681/2017-FM).
0
Despacho do Diretor da FM de 07/03/2018
Homologando, Ad Referendum da Congregação o concurso
público para contratação de 01 (um) Professor Substituto, no
regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, em 12 horas
semanais de trabalho, na disciplina/conjunto das disciplinas:
“Psicologia Médica, Psicologia do Desenvolvimento I e II, Introdução a Psicologia, Psicologia da Saúde, Psicologia do Desenvolvimento”, junto ao Departamento de Neurologia, Psicologia
e Psiquiatria da Faculdade de Medicina do Campus de Botucatu.
(Proc. nº 3685/2017-FM).

Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
Campus de Botucatu
HOMOLOGANDO “Ad referendum”, o Concurso Público
para provimento mediante contratação de 01(um) Professor
Substituto junto ao Departamento de Clínica Veterinária na
disciplina: “Semiologia Veterinária; Clínicas I (Conjunto de Disciplinas); Clínicas II (Conjunto de Disciplinas) e Prática Hospitalar
e de Fazendas”, que teve os seguintes candidatos aprovados:
THAÍS GOMES ROCHA com média final: 9,5
BIANCA PAOLA SANTAROSA com média final: 8,2
DANIELLE JAQUETA BARBERINI com média final: 7,0
(Processo 201-2018-FMVZ)

Instituto de Biociências
Despachos da Congregação de 07/03/2018.
HOMOLOGANDO o resultado do Concurso de Livre-Docência na disciplina de "Física", junto ao Departamento de Física
e Biofísica, realizado nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2018.
Candidato habilitado (nome/média): 1º - Vladimir Eliodoro
Costa/9,76 (nove inteiros e setenta e seis centésimos). (Processo:
1517/2016-IBB).
Despacho do Diretor de 13/03/2018.
HOMOLOGO Ad referendum da Congregação, o resultado
final do Concurso Público para provimento de 01 (uma) função
de Professor Substituto, em 12 horas semanais, no conjunto
de disciplinas de “Relações Interpessoais e Educação Escolar”,
“Estágio Supervisionado: Projeto Temático III”, “Metodologia
Científica e Redação em Educação”, “ES I: Escola”, “Metodologia do Ensino e Diretrizes Curriculares para o Ensino de
Biologia” e “Tópicos Contemporâneos da Educação”, realizado
nos dias 05 e 06/03/2018. Candidato habilitado (nome/média):
1º - Samuel Godinho Mandim de Oliveira/8,37 (oito inteiros e
trinta e sete centésimos), 2º - Monique Ortiz de Camargo/8,09
(oito inteiros e nove centésimos).
(1449/2017-IBB).
HOMOLOGO Ad referendum da Congregação, o resultado
final do Concurso Público para provimento de 01 (uma) função
de Professor Substituto, em 12 horas semanais, no conjunto
de disciplinas de de “Estágio Supervisionado IV: Biologia”,
“Estágio Supervisionado II: Ciências” e “PCC: Biodiversidade e
Meio Ambiente”, realizado nos dias 05 e 06/03/2018. Candidato
habilitado (nome/média): 1º - Dianne Cassiano de Souza/7,89
(sete inteiros e oitenta e nove centésimos).
(82/2018-IBB).

CAMPUS DE JABOTICABAL
Faculdade de Ciências Agrárias e
Veterinárias
EDITAL 70/2018-FCAV. – Resultado Final
O Diretor da FCAV – Câmpus de Jaboticabal - UNESP, torna
público o Resultado Final do concurso público de provas e títulos
para contratação de 1 Professor Substituto, por prazo determinado, em caráter emergencial para atender excepcional interesse
público, no período relativo ao 1º semestre letivo de 2018 e pelo
prazo máximo de 5 meses, em 12 horas semanais de trabalho,
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, na
disciplina Biotécnicas Aplicadas à Reprodução Animal, junto
ao Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Reprodução Animal, realizado nos dias 12 e 13-3-2018, na seguinte
conformidade:
CANDIDATOS HABILITADOS:
NOME – RG. – MÉDIA FINAL – CLASSIFICAÇÃO
Marina Ragagnin de Lima – 1077260791-RS – 7,00 – 1º
Examinador – Nota da Prova de Títulos - Nota da Prova
Didática - Média
Profa. Dra. Vera Fernanda Martins Hossepian de Lima –
6,00 – 9,00 – 7,00
Prof. Dr. Gilson Helio Toniollo – 6,00 – 9,00 – 7,00
Profa. Dra. Lindsay Unno Gimenes – 6,00 – 9,00 – 7,00
Caberá recurso à Congregação do resultado final do Concurso, no prazo de 3 dias úteis, contados da data da publicação
deste Edital.
Proc. 383/2018-FCAV.

CAMPUS DE SÃO PAULO
Instituto de Artes
Campus de São Paulo
Instituto de Artes
Edital nº 66/2018-IA
O Diretor do Instituto de Artes do Campus de São Paulo,
através da Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos, CONVOCA, Cristine Bello Guse,
RG.37.829.685-1, candidata habilitada no Concurso Público
para contratação por prazo determinado de um Professor Substituto, no regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, em
12 horas de trabalho semanal, junto ao Departamento de Música, no conjunto de disciplinas, Canto I a IV, a comparecerem no
prazo de 05 (cinco) dias úteis; contados desta publicação, junto à
Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos
Humanos, sito à Rua Doutor Bento Teobaldo Ferraz, 271 – Barra
Funda - São Paulo, para anuência à contratação munido dos originais e fotocópias dos seguintes documentos: Cédula de identidade; certidão de nascimento ou casamento, se casado; título de
eleitor e comprovantes de votação; comprovante de estar em dia
com as obrigações militares; carteira profissional; comprovantes
de escolaridade; cartão do PIS ou PASEP, se cadastrado(a); CPF;
3 fotos ¾ recentes e declaração de bens e valores.

quinta-feira, 15 de março de 2018
O não comparecimento do candidato no prazo acima
estabelecido, bem como a recusa à contratação ou consultado
e contratado deixar de entrar em exercício, terá exaurido os
direitos decorrentes de sua habilitação no concurso.
(Proc. 741/17-IA)

CAMPUS EXPERIMENTAL DE OURINHOS
Despacho do Vice-Coordenador Executivo no exercício da
Coordenação de 14/03/2018,
HOMOLOGANDO, ad referendum do Conselho Diretor, o
Resultado Final do Concurso Público para provimento de 01 (um)
cargo público de Professor Assistente, com titulação mínima de
Doutor, em RDIDP, no conjunto de disciplinas “HIDROGEOGRAFIA”, “GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS” e “CLIMATOLOGIA”,
objeto do Edital de Abertura de Inscrições 45/2017-CEO, publicado no D.O.E. de 31/08/2017.
Despacho 20/2018-CE.
Processo 396/2016.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
ASSUNTO: Processo Seletivo de Pessoal para admissão em
regime C.L.T. para a função, abaixo descrita.
HOMOLOGO: Processo Seletivo de Pessoal para admissão em Regime C.L.T., na função abaixo, para as UNIDADES
ADMINISTRADAS PELA FAMESP NA CIDADE DE BOTUCATU,
conforme segue:
Processo - Função
011/2018 - FARMACÊUTICO
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 14
de março de 2018.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Junior
Diretor Presidente
FAMESP
ASSUNTO: Processo Seletivo de Pessoal para admissão em
regime C.L.T. para a função, abaixo descrita.
HOMOLOGO: Processo Seletivo de Pessoal para admissão
em Regime C.L.T., na função abaixo, para o AMBULATÓRIO
MÉDICO DE ESPECIALIDADES – AME - TUPÃ, conforme segue:
Processo - Função
001/2018 - MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 14
de março de 2018.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Junior
Diretor Presidente
FAMESP
CONVOCAÇÃO
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar
convoca o (a) candidato (a) STELLA GODOY SILVA E LIMA - , portador (a) do CPF: 372.836.108-98, classificado (a) em 13º lugar
no processo seletivo de pessoal, realizado por essa fundação na
função de ENFERMEIRO (22/2017), para comparecer no prazo
de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento desta, no setor de
Recursos Humanos da Fundação.
O não cumprimento no referido prazo implicará na perda
de seus direitos, sendo convocado o candidato posterior para
assumir referida vaga.
Atenciosamente,
Valquíria Aparecida Bazzo da Cunha
Gerente de Recursos Humanos
FAMESP
CONVOCAÇÃO
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar
convoca o (a) candidato (a) LETICIA ASSUMPÇÃO DE SOUZA,
portador (a) do CPF: 379.067.268-80, classificado (a) em 37º
lugar no processo seletivo de pessoal, realizado por essa fundação na função de ENFERMEIRO (62/2017), para comparecer no
prazo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento desta, no
setor de Recursos Humanos da Fundação.
O não cumprimento no referido prazo implicará na perda
de seus direitos, sendo convocado o candidato posterior para
assumir referida vaga.
Atenciosamente,
Valquíria Aparecida Bazzo da Cunha
Gerente de Recursos Humanos
FAMESP
CONVOCAÇÃO
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar
convoca o (a) candidato (a) ARIOVALDO ALVES DE ALMEIDA,
portador (a) do CPF: 260.869.347-27, classificado (a) em 73º
lugar no processo seletivo de pessoal, realizado por essa fundação na função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM (111/2016),
para comparecer no prazo de 3 (três) dias úteis a contar do
recebimento desta, no setor de Recursos Humanos da Fundação.
O não cumprimento no referido prazo implicará na perda
de seus direitos, sendo convocado o candidato posterior para
assumir referida vaga.
Atenciosamente,
Valquíria Aparecida Bazzo da Cunha
Gerente de Recursos Humanos
FAMESP
CONVOCAÇÃO
A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar
convoca o (a) candidato (a) MARCELO PEDRO ROCHA, portador
(a) do CPF: 286.821.238-78, classificado (a) em 37º lugar no processo seletivo de pessoal, realizado por essa fundação na função
de TÉCNICO DE ENFERMAGEM (56/2016), para comparecer no
prazo de 3 (três) dias úteis a contar do recebimento desta, no
setor de Recursos Humanos da Fundação.
O não cumprimento no referido prazo implicará na perda
de seus direitos, sendo convocado o candidato posterior para
assumir referida vaga.
Atenciosamente,
Valquíria Aparecida Bazzo da Cunha
Gerente de Recursos Humanos
FAMESP

BEC - Bolsa Eletrônica
de Compras
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
DIVISÃO DE FINANÇAS
Nº DA PD

VENCIMENTO

2018PD04599
2018PD04962
2018PD04958
2018PD04963
TOTAL

15.MAR.2018
25.MAR.2018
28.MAR.2018
30.MAR.2018
R$ 11.502,20

VALOR
R$ 1.763,20
R$ 7.992,00
R$ 1.152,00
R$ 595,00

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
UG LIQUIDANTE

Nº. DA PD

400113
2018PD00085
TOTAL GERAL DE PDS: R$ 217,34
Vencimento: 16-03-2018

VALOR R$
217,34

