quinta-feira, 6 de setembro de 2018
Erik Telles Pascoal tomou ciência da LISTA DE PONTOS PARA A
PROVA DIDÁTICA, com a qual declarou estar ciente e de acordo,
e procedeu ao sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA que foi o
de nº “4”: “Tipos de produção e tipos de arranjo físico”. Às 13
horas e 30 minutos, teve início à PROVA PÚBLICA ORAL DE
ARGUIÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA do candidato Dr. Fabrício
Maciel Gomes e, às 14 horas e 10 minutos, teve início o JULGAMENTO DO MEMORIAL COM PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO do
candidato. Às 15 horas e 2 minutos, o candidato Dr. Fabrício
Maciel Gomes tomou ciência da LISTA DE PONTOS PARA A
PROVA DIDÁTICA, com a qual declarou estar ciente e de acordo,
e procedeu ao sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA que foi o
de nº “5”: “Planejamento do sistema de movimentação e armazenagem de materiais”. Durante a PROVA PÚBLICA ORAL DE
ARGUIÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA, os projetos foram avaliados tendo em vista a sua qualidade científica, o potencial dos
candidatos em desenvolvê-lo, o conhecimento específico e
experiência prévia sobre o tema proposto pelos candidatos,
atualidade e relevância, aderência aos interesses do curso de
Engenharia de Produção e clareza das respostas às questões
propostas. Durante a PROVA DE JULGAMENTO DO MEMORIAL
COM PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO, todos os memoriais foram
avaliados e os candidatos arguidos pela Comissão Julgadora
tendo em vista a produção científica, a adequação à área de
conhecimento do edital, as atividades didáticas, as atividades de
prestação de serviços à comunidade, diplomas e outras atividades profissionais. Após a realização das provas, em sessão
fechada, cada membro da Comissão Julgadora atribuiu notas
aos candidatos individualmente. As cédulas com as notas foram
colocadas em envelopes, que foram lacrados e depositados em
uma urna. No dia 9 de agosto de 2018, às 9 horas e 27 minutos,
no Auditório da Biblioteca da Área I da EEL/USP, teve início a
PROVA DIDÁTICA do Dr. Cleginaldo Pereira de Carvalho, sobre o
tema sorteado com antecedência regimental de 24 horas. A
prova teve duração de 50 minutos. Às 11 horas, no mesmo local,
teve início a PROVA DIDÁTICA do candidato Dr. Antonio Iacono,
sobre o tema sorteado com antecedência regimental de 24
horas. A prova teve duração de 54 minutos. Às 12 horas e 25
minutos, no mesmo local, teve início a PROVA DIDÁTICA do
candidato Dr. Erik Telles Pascoal, sobre o tema sorteado com
antecedência regimental de 24 horas. A prova teve duração de
50 minutos. Às 15 horas e 4 minutos, no mesmo local, teve início
a PROVA DIDÁTICA do candidato Dr. Fabrício Maciel Gomes,
sobre o tema sorteado com antecedência regimental de 24
horas. A prova teve duração de 50 minutos. Após o final da
PROVA DIDÁTICA dos candidatos, em sessão fechada, cada
membro da Comissão Julgadora atribuiu notas aos candidatos
individualmente, e os envelopes foram depositados na urna. As
provas foram avaliadas tomando como base a qualidade da
preparação e organização da aula, a objetividade, o conteúdo e
o conhecimento sobre o tema, a clareza e a didática da exposição. No mesmo dia, no Auditório da Biblioteca da Área I da EEL/
USP, às 16 horas e 30 minutos, em sessão pública, com a presença dos candidatos, a Sr.ª Presidente procedeu à abertura da urna
contendo os envelopes com as notas atribuídas pela Comissão
Julgadora aos candidatos na PROVA PÚBLICA ORAL DE ARGUIÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA, JULGAMENTO DO MEMORIAL
COM PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO e PROVA DIDÁTICA, que
foram lançadas no QUADRO GERAL DE NOTAS E INDICAÇÕES,
no qual já constavam as notas da prova escrita, realizada na 1ª
fase. Considerando os resultados obtidos, a Comissão Julgadora
considerou habilitados os candidatos doutores: Cleginaldo Pereira de Carvalho, Antonio Iacono, Erik Telles Pascoal e Fabrício
Maciel Gomes e submete à Egrégia Congregação da Escola de
Engenharia de Lorena, a indicação do candidato doutor Antonio
Iacono, por unanimidade, para prover um cargo de Professor
Doutor, referência MS-3.1, em RDIDP, junto ao Departamento de
Engenharia Química da Escola de Engenharia de Lorena, da
Universidade de São Paulo, nos termos do Edital ATAc/EEL/USP
39/2017. (Proc. 2017.1.1185.88.6). ”. Assinou a Comissão Julgadora em 9 de agosto de 2018.
Edital ATAc/EEL/USP – 55/2018
A Congregação da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo, em sua 86ª reunião ordinária, realizada
em 31.08.2018, homologou, por unanimidade, o Relatório final
da Comissão Julgadora do concurso público de provas e títulos
visando o provimento de 1 (um) cargo de Professor Doutor, em
RDIDP, referência MS-3.1, junto ao Departamento de Engenharia
Química da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de
São Paulo, área de conhecimento de Engenharia de Produção:
Pesquisa Operacional e Engenharia da Qualidade, realizado
no período de 30 a 31 de julho de 2018, nos termos do Edital
ATAc/EEL/USP 40/2017. “RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO
JULGADORA. No dia 30 de julho de 2018, às 8 horas e 30
minutos, em sessão pública, no Auditório da Biblioteca da Área
I da EEL/USP, instalou-se a Comissão Julgadora composta pelos
seguintes membros Professores Doutores: Carlos Angelo Nunes
(EEL/USP, Presidente), Maria Lucia Caetano Pinto da Silva (EEL/
USP), Horacio Hideki Yanasse (ICT/UNIFESP), Fernando Marques
de Almeida Nogueira (UFJF) e Nei Yoshihiro Soma (ITA) com a
presença dos candidatos Doutores: Tábata Fernandes Pereira,
Marco Antônio Silva e Fabrício Maciel Gomes. Não compareceram os candidatos doutores: Irineu de Brito Junior, Evandro
José da Silva e Marcel Joly. A seguir, no mesmo local, em sessão
fechada, a Comissão Julgadora deu início aos trabalhos, com a
elaboração do CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DA PRIMEIRA
FASE e da LISTA DE PONTOS PARA A PROVA ESCRITA, de acordo
com o programa constante no Edital. Em seguida, em sessão
pública, os candidatos tomaram ciência do CRONOGRAMA
DOS TRABALHOS DA PRIMEIRA FASE, da qual declararam estar
cientes e de acordo. Às 9 horas e 30 minutos, todos os candidatos presentes tomaram ciência da LISTA DE PONTOS PARA
A PROVA ESCRITA e declararam estar de acordo com os temas
propostos. No dia 31 de julho de 2018, às 10 horas e 6 minutos,
na Sala Pró-Aluno do Centro de Informática da Área I da EEL/
USP, os candidatos que tomaram ciência da lista de pontos
com a antecedência regimental de 24 horas apresentaram-se
para realizar a prova escrita. A Dr.ª Tábata Fernandes Pereira
procedeu ao sorteio do ponto, que foi o de nº “4”: “Programação Dinâmica”. Às 10 horas e 12 minutos, todos os candidatos
receberam folhas de papel rubricadas pela Comissão Julgadora,
para anotações durante o período da consulta, que durou 60
minutos. Às 11 horas e 12 minutos, os candidatos munidos
das folhas de anotações e das folhas para a redação da prova,
deram início à redação da prova, dispondo de 4 (quatro) horas
para isso. Os candidatos não fizeram uso de microcomputador e
impressora ou qualquer outro meio eletrônico. O candidato Dr.
Fabrício Maciel Gomes terminou a prova às 13 horas e 46 minutos, o candidato Dr. Marco Antônio Silva terminou a prova às 13
horas e 48 minutos e a candidata Dr.ª Tábata Fernandes Pereira
terminou a prova às 13 horas e 59 minutos. No mesmo dia, às 14
horas e 50 minutos, no Auditório da Biblioteca da Área I da EEL/
USP, teve início a leitura da PROVA ESCRITA pelos candidatos,
obedecida a ordem de inscrição. Após a leitura das provas de
todos os candidatos, cada membro da Comissão Julgadora, em
sessão fechada, atribuiu nota à PROVA ESCRITA de cada um dos
candidatos, em formulário próprio e individual, encerrando-as
em uma urna lacrada. Às 16 horas e 25 minutos, os envelopes
contendo as notas da PROVA ESCRITA foram abertos e as notas
lançadas no “QUADRO DE NOTAS DA PROVA ESCRITA E RESULTADO DA PRIMEIRA FASE”, projetado, em sessão pública, para
conhecimento de todos. Considerando os resultados obtidos na
prova escrita (eliminatória), a Comissão Julgadora considerou os
candidatos doutores Tábata Fernandes Pereira, Marco Antônio
Silva e Fabrício Maciel Gomes não habilitados para a segunda
fase e submete à Egrégia Congregação da Escola de Engenharia
de Lorena o presente relatório de realização do Concurso para
prover um cargo de Professor Doutor, referência MS-3.1, em
RDIDP, junto ao Departamento de Engenharia Química da Escola
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de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo, nos termos do Edital ATAc/EEL/USP 40/2017. (Proc. 2017.1.1186.88.2)”.
Assinou a Comissão Julgadora em 31 de julho de 2018.

FACULDADE DE ECONOMIA,
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE
RIBEIRÃO PRETO
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Edital FEA-RP 030/2018
Terá início, no dia 24 de setembro de 2018, às 08h45, na
sala da Assistência Acadêmica – sala 39 - Bloco B2 da FEA-RP Avenida dos Bandeirantes, 3900, o concurso de Livre-Docência
do Departamento de Contabilidade – edital FEA-RP 010/2018
– especialidade: Instituições de Direito aplicado à Economia
Empresarial e Controladoria, no qual está inscrito o candidato
Prof. Dr. Marco Aurélio Gumieri Valério.
A Comissão Julgadora fica assim constituída: Maisa de
Souza Ribeiro - Professora Titular da FEA-RP/USP; Adriana Maria
Procópio de Araujo - Professora Titular da FEA-RP/USP; Karina
Lilia Pasquariello Mariano - Professor Adjunto da UNESP; Antônio Alberto Machado - Professor Adjunto da UNESP e Elisabete
Maniglia - Professora Adjunta da UNESP.
Ficam, pelo presente, convocados o candidato e a Comissão
Julgadora.

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
Edital ATAc 040/18 – CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
Terá início no dia 12 de novembro de 2018, às 8 horas, na
Assistência Técnica Acadêmica (sala
13, Bloco 01) da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo (Av. Bandeirantes, nº 3900, Bairro Monte Alegre,
Ribeirão Preto, SP), o concurso de
títulos e provas, visando à obtenção do Título de Livre-Docente, junto ao Departamento de
Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto na área de conhecimento: Educação - subárea: Educação Infantil, nos termos do Edital
ATAc 004/2018, publicado no D.O.E. de 10/02/2018. As
provas do certame (avaliação didática,
prova escrita, defesa de tese e julgamento do memorial com
prova pública de arguição) serão
realizadas no período de 12 a 14/11/2018. Está inscrita no
referido concurso a Profa. Dra. Bianca
Cristina Corrêa. A Comissão Julgadora está assim constituída: Profs. Drs. Kátia de Souza
Amorim (Presidente) - Professora Associada do Departamento de Educação, Informação e
Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo; Silvia Helena Vieira Cruz - Professora Titular do
Departamento de Estudos
Especializados da Faculdade de Educação da Universidade
Federal do Ceará; Pedro Ganzeli Professor Associado do Departamento de Políticas Administração e Sistemas Educacionais da
Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas; José Sérgio Fonseca de
Carvalho - Professor Titular do Departamento de Filosofia da
Educação e Ciência da Educação
da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo;
Elaine Sampaio Araújo - Professora
Associada do Departamento de Educação, Informação e
Comunicação da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Ficam convocados,
pelo presente edital, a candidata e a Comissão Julgadora
acima mencionada (2011.1.487.59.0).
Edital ATAc 041/18 – CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
Terá início no dia 19 de novembro de 2018, às 8 horas, na
Assistência Técnica Acadêmica (sala
13, Bloco 01) da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo (Av. Bandeirantes, nº 3900, Bairro Monte Alegre,
Ribeirão Preto, SP), o concurso de
títulos e provas, visando à obtenção do Título de Livre-Docente, junto ao Departamento de
Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto na área de conhecimento: Educação - subárea: Psicologia Educacional, nos termos do
Edital ATAc 004/2018, publicado no D.O.E. de 10/02/2018.
As provas do certame (avaliação
didática, prova escrita, defesa de tese e julgamento do
memorial com prova pública de arguição)
serão realizadas no período de 19 a 21/11/2018. Está inscrita no referido concurso a Profa. Dra.
Débora Cristina Piotto. A Comissão Julgadora está assim
constituída: Profs. Drs. Kátia de Souza
Amorim (Presidente) - Professora Associada do Departamento de Educação, Informação e
Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo; Manoel Oriosvaldo de Moura - Professor Titular
aposentado do Departamento de
Metodologia do Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação da Universidade de
São Paulo; Maria da Graça Jacintho Setton - Professora
Titular do Departamento de Filosofia da
Educação e Ciências da Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo;
Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves - Professora Associada do Departamento de
Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo; Soraya Maria Romano Pacífico
- Professora Associada do
Departamento de Educação, Informação e Comunicação da
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
Ficam convocados, pelo presente edital,
a candidata e a Comissão Julgadora acima mencionada
(2011.1.487.59.0).

FACULDADE DE MEDICINA
FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/097/2018 - RELATÓRIO FINAL DE PROCESSO SELETIVO
DOCENTE
O Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo, Prof. Dr. José Otávio Costa Auler Júnior, torna público o
Resultado Final do Processo Seletivo para a contratação de um
(1) docente por prazo determinado, como Professor Contratado
III (MS-3.1, para os contratados com título de Doutor), com
salário de R$ R$ 1.849,66, ou como Professor Contratado II
(MS-2, para os contratados com título de Mestre), com salário
de R$ 1.322,41, referência mês de maio de 2016, com jornada de
12 (doze) horas semanais de trabalho, junto ao Departamento
de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional – Curso
de Terapia Ocupacional, com base no programa das disciplinas MFT0707 – Atividades e Recursos Terapêuticos: Atividade
Lúdica, MFT0200 – Abordagens Grupais Aplicadas à Terapia
Ocupacional e MFT0925 – Estágio Supervisionado em Terapia
Ocupacional II – Área – Deficiência Intelectual e Transtornos
Globais do Desenvolvimento. O processo seletivo foi realizado
nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2018, de acordo com o edital

de abertura de inscrições ATAC/FM/039/2018, publicado no
D.O.E. de 26 de maio de 2018.
Candidatas inscritas (apenas inscrições para Professor
Contratado II / MS-2 – portadoras de Título de Mestre foram
registradas): nº 1. Andressa Fernanda Jóia (não compareceu);
nº 2. Catia Mari Matsuo. A candidata, única participante, não
foi habilitada, não havendo, portanto, indicação para a referida
função docente.
Tendo em vista o resultado acima discriminado, a Comissão
de Seleção do Processo Seletivo apresentou ao Conselho Técnico
Administrativo da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo o relatório final do processo seletivo, aprovado “ad
referendum” de tal Conselho em 3 de setembro de 2018.
FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/098/2018 – CONVOCAÇÃO ÀS PROVAS DA PRIMEIRA
ETAPA DE AVALIAÇÕES DE PROCESSO SELETIVO DOCENTE
(Primeira etapa de avaliações: apenas candidatura portadora de
título de doutorado)
A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo comunica a data de início da
realização do Processo Seletivo para a contratação de um (1)
docente por prazo determinado, como Professor Contratado
III (MS-3.1, para os contratados com título de Doutor), com
salário de R$ 1.877,43, ou como Professor Contratado II (MS-2,
para os contratados com título de Mestre), com salário de R$
1.342,26, referência mês de maio de 2018, com jornada de 12
(doze) horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de
Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional - Curso de
Fonoaudiologia, com base no programa das Disciplinas: MFT
0863 - Fundamentos da Prática em Fonoaudiologia Clínica;
MFT 0368 - Distúrbios da Comunicação nas Alterações Sensório
Motoras Sindrômicas e não Sindrômicas; MFT 0866 - Introdução
à Prática em Fonoaudiologia Clínica; MFT 0807 - Distúrbios
da Motricidade Orofacial; MFT 0767 - Introdução à Clínica
Fonoaudiológica em Síndromes e Alterações Sensório Motoras,
referente ao edital de abertura de inscrições ATAC/FM/066/2018
(publicado no D.O.E. de 12 de julho de 2018), ao edital de publicidade das inscrições ATAC/FM/083/2018 (publicado no D.O.E.
de 16 de agosto de 2018) e ao edital de aprovação da Comissão
de Seleção do Processo Seletivo ATAC/FM/084/2018 (publicado
no D.O.E. de 18 de agosto de 2018).
INÍCIO DO PROCESSO SELETIVO (Primeira etapa de avaliações: apenas candidaturas portadoras de título de doutorado):
dia 26 de setembro de 2018, às 8h15.
- As candidatas portadoras de título de doutorado, Dr.ª
Rafaeli Higa Scarmagnani e Dr.ª Isabel Cristina Sabatini Perez
Ramos, deverão se apresentar às 7h45 do dia 26 de setembro
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 membros da Comissão
de Seleção e apenas as candidatas Dr.ª Rafaeli Higa Scarmagnani e Dr.ª Isabel Cristina Sabatini Perez Ramos.
FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/099/2018 - CONVOCAÇÃO ÀS PROVAS DE PROCESSO
SELETIVO DOCENTE
A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo comunica a data de início da
realização do Processo Seletivo para a contratação de dois (02)
docentes 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 Moléstias Infecciosas e
Parasitárias, com base no programa das Disciplinas: MSP3181
- Moléstias Transmissíveis; MSP4261 - Integração das Principais
Doenças e Situações infecciosas; MIP0515 - Estágio Hospitalar
em Moléstias Infecciosas, referente ao edital de abertura de
inscrições ATAC/FM/067/2018 (publicado no D.O.E. de 12 de
julho de 2018), ao edital de publicidade das inscrições ATAC/
FM/082/2018 (publicado no D.O.E. de 16 de agosto de 2018), ao
edital de aprovação da Comissão de Seleção do Processo Seletivo ATAC/FM/086/2018 (publicado no D.O.E. de 24 de agosto de
2018) e ao edital de retirada de candidatura ATAC/FM/088/2018
(publicado no D.O.E. de 1º de setembro de 2018).
INÍCIO DO PROCESSO SELETIVO: 1º de outubro de 2018,
às 8h15.
- Os candidatos deverão se apresentar às 7h45 do dia 1º de
outubro 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 membros da Comissão
de Seleção e os candidatos.

INSTITUTO DE PSICOLOGIA
INSTITUTO DE PSICOLOGIA
Edital IP nº 010/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE
TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 1 (UM) CARGO
DE PROFESSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA
CLÍNICA DO INSTITUTO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO
A Diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de São
Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo com
o decidido pela Congregação em sessão ordinária realizada em
20/08/2018, estarão abertas no período de 10/09/2018, a partir
das 8h00, a 08/03/2019, às 17h00, horário oficial de Brasília
(DF), as inscrições ao concurso público de títulos e provas para
provimento de 01 (um) cargo de Professor Titular, referência
MS-6, em Regime de RDIDP (Regime de Dedicação Integral à
Docência e à Pesquisa), cargo nº 1026461, com o salário de R$
16.100,43 (maio/2018), junto ao Departamento de Psicologia
Clínica, no conjunto de disciplinas: PSC1727 – Atendimento
Clínico: O Processo Diagnóstico; PSC2733 – Atendimento Clínico
I; PSC2836 – Atendimento Clínico II: Psicoterapias e/ou Psicanálise; PSC2939 – Atendimento Clínico III: Psicoterapias e/ou
Psicanálise, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento
Geral da USP, e o respectivo programa que segue:
1. Caracterização histórica e epistemológica do atendimento clínico.
2. O processo do diagnóstico psicológico e/ou psicanalítico.
3. A relação terapeuta-paciente no processo psicoterápico
e/ou psicanalítico.
4. A psicopatologia como área do conhecimento: delimitação do campo teórico.
5. A angústia e as operações defensivas: formação dos
sintomas.
6. A atuação do psicólogo e/ou psicanalista em instituições.
7. As entrevistas iniciais no processo de atendimento em
psicoterapia e/ou psicanálise.
8. Problematização de questões relativas aos serviços na
clínica-escola.
9. A organização neurótica de personalidade: aspectos
psicológicos e/ou metapsicológicos.
10. As organizações limítrofes de personalidade: aspectos
psicológicos e/ou metapsicológicos.
11. A organização psicótica de personalidade: aspectos
psicológicos e/ou metapsicológicos.
12. O sofrimento psíquico nos contextos sociais.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento
do Instituto de Psicologia.
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 à Profa. Dra. Marilene Proença Rebello de Souza,
Diretora do Instituto de Psicologia, 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
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das demais informações que permitam avaliação de seus méritos, em formato digital.
II – prova de que é portador do título de Livre-Docente
outorgado pela USP ou por ela reconhecido.
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 sua 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: Caso o candidato não satisfaça a exigência do inciso II, e desde que não pertença a nenhuma categoria
docente na USP, poderá requerer sua inscrição como especialista
de reconhecido valor, nos termos do parágrafo primeiro do
artigo 80 do Estatuto da USP, o que dependerá da aprovação de
dois terços dos membros da Congregação.
Parágrafo sexto: 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.
Parágrafo sétimo: Quando se tratar de inscrição feita por
procurador, este deverá apresentar seu documento de identidade e todos os documentos do candidato conforme solicitado
no Edital, além de procuração simples assinada pelo candidato.
13. As inscrições serão julgadas pela Congregação do
Instituto de Psicologia, 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, a contar da data da publicação
no Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de
acordo com o artigo 151, parágrafo segundo, do Regimento
Geral da USP.
14. As provas constarão de:
I – julgamento de títulos – 4;
II – prova pública oral de erudição – 3;
III – prova pública de argüição – 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.
15. O julgamento dos títulos, expresso mediante nota
global, deverá refletir os méritos do candidato como resultado
da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividades,
compreendendo:
I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
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 outras dignidades universitárias.
Parágrafo único: No julgamento dos títulos deverão prevalecer as atividades desempenhadas nos cinco anos anteriores
à inscrição.
16. A prova pública oral de erudição será pública e realizada
com base no programa previsto neste edital, de acordo com o
artigo 156 do Regimento Geral da USP e o Regimento Interno
do Instituto de Psicologia.
I – compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhido 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.
17. 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.
18. As notas das provas poderão variar de zero a dez, com
aproximação até a primeira casa decimal.
19. O resultado do concurso será proclamado pela comissão
julgadora imediatamente após seu término, em sessão pública.
20. Serão considerados habilitados os candidatos que
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.
21. A indicação dos candidatos será feita por examinador,
segundo as notas por ele conferidas;
22. Será proposto para nomeação o candidato que obtiver o
maior número de indicações da comissão julgadora.
23. 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.
24. A nomeação do docente aprovado no concurso, assim
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos
termos da Resolução 7271 de 2016.
25. O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do Regimento
Geral da USP.
26. O concurso terá validade imediata e será proposto para
nomeação somente o candidato indicado para o cargo posto
em concurso.
27. 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 Psicologia da
Universidade de São Paulo, na Avenida Prof. Mello Moraes, 1721,
Cidade Universitária, São Paulo – SP.
São Paulo, 04 de setembro de 2018.
Profa. Dra. Marilene Proença Rebello de Souza
Diretora
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EDITAL 17-2018-DTA-FCL/CAr - CLASSIFICAÇÃO FINAL
A Faculdade de Ciências e Letras do Campus de Araraquara - UNESP torna público o resultado final do concurso público
de títulos e provas para obtenção do título de livre- docente,
na disciplina “Análise Financeira de Investimentos” (Edital
11/2018-DTA-FCL/CAr) junto ao Departamento de Economia,
realizado nos dias 03 e 04/09/2018, no qual foi aprovada a candidata única inscrita, Profa. Dra. Ana Elisa Périco, portador do RG
23.039.269-6, com média final 8,35 (oito inteiros e trinta e cinco
centésimos), decidindo indicá-la à Congregação desta Faculdade, para que lhe seja concedido o título de “Livre-Docente em
Análise Financeira de Investimentos”, junto ao Departamento de
Economia. (Proc. 885-2017-FCL/CAr).

