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UNIVERSIDADE
DE SÃOPAULO
Parágrafo tercdro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-

UNIDADES UNfVERS{TÃRiÂ$

sadosdas exigêmias dos incisos}V e V e VI, deveíleh compro-ar
que se enan

am 8m $tu çãa regula nü 8r $il

Paíágrafaquarto: O candidato a&angdra apícvado w
ÊDiml

- CaHCURSO

[dRaiRo]F-1
2/28}9

PROFESSOR DOUTOR - l FASE

A8ÊRTURA DE !?lSCRIÇOESAO CONCURSO PÚBLICO DE

TÍTULos E PROVASvisANt» o PnOViMElITa DE UM {ol5
CARGA Dt PRQF[SSORDOUTOR Na DEPARTAMENTODt
FÍsicA AnicADA DO INSTITUTODe FÍsicA DA UNiWRSiõADÊ
DESÃÜPAULO

0 üíietw da i

[ünarso e indiado para o preenchimento do algo só poderá
tomar possese apresentar vista temporada ou peínwnentc que
fa ke o exerddo de a8vidade íemuneí8da w 8?mii.
Parágrafo quinto: No ata da inscúção, os ndidatos portadores de necessidades esp«tais devKãa apresentar solicitação

para que se pfavidendemas condiçõesnecessárias
para a
realizaçãodas pfowt

ituto de fbica da UNversidüde
de Sào

Paulo, torna público a todos os interessados que. de acordo com

Qde(}dida pela Co gfegaçàona $5@ wssão adÊnàr#êrealizada

em 28/02/2019. estarão abertas.pele' prazo de g{) (mventa}
dias, entre as 0GhQ}min do dia 14 de março e as 23h59mln do

diõ ll de jdho de 2G}9, (de acofdü ccm a Hwádo Oãciai de
Brasilia), as Insaições m Concurso Público de Titubs e Provas
para proümento de
{um cargo de Pfafusoí Dwtot {efefência MS-3. em. RDfOP (Regime de Dedicação Integral à Do(êncía

e á %squin}. dano/cargo Ro T232673. cona o salário de R$

hrágrafo sexto: No ato da inscrição,o candidato esbangeiro poderá martifesla( por pscHto,a intenção de realizar as plons m liítgua inglesa. {ws ternos do parágrafo 8' da artigo 135
do Regimento Geral da USP.Os conteúdo das provas realizadas
rns líllguas iílglesa e poHuguesa serão idênticos.

2: As insuiçóes sem julgadas pela Congregaçãodo Instituto de física. em seu asp«aa formal. pliblicando-se a d«lsáü
am edital
Paágrafo única - O concurso deverá balizar-se no prazo de

e trinta real e noventa e quatro

hntà {30)j cento e vinte (1.2G}dias. a contar da data da publiação m Diário Oüictalda Estado da aprovação das tnsalçõe8

centavo) mensds, junto ao Departan7}entode físka Aplicada, na
área de 'fusão Nuckar'. no âmbito da Portaria GR'6937. nos

de,acordo com o amigo 134, paragíafb úni(o. do Regimento

t0.830,94 {dez MI. oito«ntw

termos do art. 125. parágrafo to. da Regimento Geral da USe e

a raPKtivc programaquesegue:
FÍsIcali: (43Q22{] )
Leis de Coulomb.campo métrico.fei de Gauss,potencial
eletrostálim. capadtãncia e dielétHcos,corrente métrica. aínpa
magnética. f«ça de morena. lei de Ampéére. fei de faraday. indu-

tância. matHiais magnéticos, circuitos. equações de Maw/e:l

nasformasdiferendale Integra:
Introduçãoà.física de Plasmase fusão Nudear t43í}0326}
Movimento de paMculas carregadasem camposdétHcos e

magnétius. Introduçãoa teoria do plasma.Ondasem plasma.
Difusão e resistividade. Equilí&io e estabilidade. fusão Rodear

contídada. Conftnamenta magné&a e inercial. Disposittva

experimentais.
tokamak.treta-pin(h.espelhosmagnéticosReataes. Eiq)eriências sobre sondas eletratáticas

e magnéticas

Detnminação de temperatura, densidade de ektrons e de
correntes em plasmas.

O coítcuno nrá regido pelo disposto m Estatuto e no
Regimento Geral da Universidade de Sáo Paulo e no Regimento

doinstitiita de Fbica.

'

1) 0s pedidas de inscrição dwerão sêí feitos. exclusiva-

íílentq

pa freio do .link . https://uspdigital.usp.br/gr/admisno

no período anima indicada. devendo o candidato aprennt#
requerimeíllo dirigido ao Diíêtor do Instituto de fisga. contendo

dada pessoaise DepaNamentc
a que concorrem
anexando%
seguintes
duumentas
1- memorial circunstanciadae comprovaçãodos trabalhos
publicadas, das üüvídadu realizadas peünmtes

w concurso e

das demais informaçõesque permitam avaliação de seus rnéíi-

tas,emfcrm to digita!
11 prajeto de pesquisa;

111
- prova de que é portador do titulo de DoUor outorgada
pda USRpw da ÍKonhecldo ou de validade nacional:
'

IV - provade quinhão mm o seNSomilitar para ardida.

3.Asoravacowtaíãade:
1- julgamento do memorial cüm Fava pública de alguição

puo a4 {quaüol;
íi

- prova didátia - peso a3 {três)

111
- provado prometo
depesqwsa
- peso03(tr&)
Parágrafo
primeiro:A colocação das inscrita para a
realizaçãodas piavas será publicada m Diária O$(id do Esbda.
Parágrafo segundo: Õs mfididatos que se q)nesentaím}
depois do harálio estabelecido leão pod8ão realizar as praças.

. . 4: 0 julgamento do memohd, expressomediante nota
global, incluiMo arguiç& e avaliação,cbwrá reãetií a mérito
do candidat
Parágnfa lírico - Na julgamento do memorial, à comissão
apreciará: 1- produção cientifica. !Étnária. filosó$a ou ardstica:

11- atividade didábca universitária; 111
- abvidades relxionadas
a prestação de serüços à comunidat$e:IV atMdades proülssionaísou outras. quando for a (=po; V - diplomas ? ousas
dignidadesun&efsitáõas
5. A prova .didática será publica, cam a duração mínima
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (n$senta) minuta. e versará
sobre o píagrama da área de conhKtmeMo acima mencionada

nosteímm do algo 137 do RegimentoG al da US?.
a Combsão Julgadora.com ban no programa da
uncurn. organizaráuma lista de lO (dez) pontos.da qual os
candidatos tomarão cantlecimento imediatamenteantes do
saÍteia do parto;
11- o candidato pi3derâpropor a substimtção de ponta
Émedtatamenieal)ós tomar cona»cimento de nus enunciados.
n entender que Mo penenam ao programa do mncuíso.
cabendo à comissão julgadora decidia de plano, sobre a procedência da alegação
111
-- o soneto do. ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas

antes da realização da prova didática, serEIa vedado H candidato renunciar a esse prazo;

tos da wxo íw culino
V - símiode eidtac

.IV - a candidata poderáUilinr
!ulga{
Rc ssàíia;

W - comprov3ntees)de votação da última eleição prova de
pagamento da respeaiva multa ou a devida justihcatha.

V - se o núnnerode candidatasa exigi( eks saco divididos
em gmpos de,.no máximo, 03 (três),obsewadaa ordem de

Parágrafo primeiro: Elementos camprobatórtos do memorial

o mateúal di(iática que

' '--""

l

Inscrição,para fins de sorteio e realizaçãoda prova

referido no indso 1.tais como maquetes obras de arte ou wtros
materiais que não puderem ser digitalizados deverão seí apre-

forma de diálogo. Mo devendo exceder 60 '(sesseFm)minutas

sentada õté o tllümo dia útil que antKede o inído doconcurso

para a totalidade dos examinadorese 60 (assenta) minuta

Parágrafo segundo: Os docenln em exercido M USP serão

dispensados das exigêKias referidas nos incisos IV e V e VI

desde que a$ tenham amprido por «asilo de seu contrato

6. A aprewnbcào do Prqeto de Puquisa será feita na

parao candidato

FJaamliação do prqeto dp pesquin deverá seí consi-

derada.sua adequação
às linhasdepesquiu da Unidadeseu
enquadramento
á área de atuaçãada departamentoe sua
originalidade e viabilidade à luz da infíaesButura existen@na
Unidade.

quarta-ldía,
13demarca
de2019

DiárioOficial Poder
üeculi\o. Se(ão

7. Âo t&mim da a? eçiaçãa das pfüvas, cada andidato

{oíá de uda examinadoruma nota $na qu será a média
ponderadadas notas por ele confKidas.{üservados os pesos

fixadosna item 3.

8. As notas das provas poderão \afiar de 0 (zerosa 10 {dez).
com aproximação atê ã pdím ra can dedma}.

9. 0 multado (!o conciso sela prodamüdo peia comissão
julgadas imediatamente após seu término. em snsão pública

10. Serão consideradoshabilitados u candidatos que

übtivefeln.
da fmíoriadm examinadores,
noü analmiaim
7,Q{sete}.
t t. A indiação dos candidatos será feita por examinador
segunda as notas par e e ma@ãdas

] 2. Saá prt)lesta pan nomeaça o candidato que obtiver a
maia número de indicações da Con lssáo Julgadora

] 3. A posa do candidato indicado ficam sujeita à aproç'açãa em exame média re l fado peia Depaítamenia de hddas
hlédicas do Estado - DOME.nos termos do Algo 47. VI da Let

n Q~2$3/68.

'

14. A nomeação do doente

aproado

no concurso. assim

como as.demais providücias dec«rentes, s«ão regidas pelos
!ermas da Resdução 727} de 20]6.
'
TS. O d«ente em.RDIDP dev@á manter ünculo empíqati-

do exdusiw com a USt2nostermosdo artigo 197 do Regimento

GefaldaySP.

'

t 6. O conmna terá validade imediata e será proposto para
nomeação somente o candidato indicado para o cago puto
em (on(urso.

17. O candidato será convmado para pose pelo Diário

06i(ja do Estado.

'

Maiores informações bem como as normas pednentn ao
concurso encontnm-se à disposição dos intwessados na Assim.

tênciaTécnicaAcadêmin do Instiutltode fbica da Unhersidade
de Sãa Paulo, no endereço acima citado

SãaFado. 07 de março de 2019.

lli.liÜ:!3

}:eN}VERS}PÃÜE Ot SÃO PAULO
!!NIPAOES UmiVEKSITAnf.qS

INSTITUTO
DEFISICA
INSTnUTODE FiSI(A
Retiãcação do 0,0. E. de ] 3.Q3.2Q19

No Edital IF-12/2019 rQfefêRtoà abertura de inscrições na

Concursopúblico de títulos e provasvisando o provimento de
um (0]) cargo de Profusor Dourar no Departamentode frita
Aplicada do lutituto de l:ísica da Univwsidadede São Paulo
mde n lê: '-. no ãrnbito da PartaríaGR6937...', leia-se '...no
âmb a dõ PoNaíia GR 73Qt ....

Divulgar amplamente e juntar ao processo

,ohk'
L íla :áadalena Salgado Eemtudez Ze!!=m
#i8siõten! Técnico Académico

I'-liàl {''\
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1291481
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