sábado, 18 de janeiro de 2020
R10027 - JULIO CESAR BREDAS CIANCAGLIO - 48201272-9
SP - 999-TREINEIRO - 60,50 - 56,00 - 58,25 - 0005 - 31-12-1991
R10090 - DEBORA DE OLIVEIRA ANTUNES ROCHA - MG 16.630.221 MG - 999-TREINEIRO - 67,75 - 47,00 - 57,38 - 0006
- 13-01-1995
R10282 - DANIEL ROBERT ALEXANDER - 3540705 ES 999-TREINEIRO - 60,00 - 54,00 - 57,00 - 0007 - 26-04-1996
R10286 - RENZO ZANOTTI ROLDI - 2168227 ES - 999-TREINEIRO - 61,25 - 50,00 - 55,63 - 0008 - 23-05-1996
R10731 - HUGO SANCHES MOREIRA DE REZENDE - 2026482
ES - 999-TREINEIRO - 62,75 - 46,00 - 54,38 - 0009 - 24-03-1996
R11539 - RAUL SILVA SIMOES DE CAMARGO - 368086823
SP - 999-TREINEIRO - 58,00 - 50,00 - 54,00 - 0010 - 20-01-1994
R10986 - GABRIELA NATANIA SALES REBELO - 347998598
SP - 999-TREINEIRO - 64,25 - 43,00 - 53,63 - 0011 - 19-07-1994
R10020 - GIULIANA PERROTTE - 45370458X SP - 999-TREINEIRO - 55,50 - 48,00 - 51,75 - 0012 - 02-08-1993
R10021 - GUSTAVO WERNECK EJIMA - 2611330 DF - 999-TREINEIRO - 63,25 - 39,00 - 51,13 - 0013 - 17-03-1996
R10063 - ANDRESSA ALMEIDA DE NORONHA - 397138891
SP - 999-TREINEIRO - 53,75 - 48,00 - 50,88 - 0014 - 14-09-1997
R10074 - AMANDA BARBOSA LISBOA - 361363412 SP 999-TREINEIRO - 57,75 - 41,00 - 49,38 - 0015 - 22-09-1993
R14398 - BRUNA SANTANA NOVAIS - 395081300 SP 999-TREINEIRO - 55,75 - 41,00 - 48,38 - 0016 - 22-05-1995
R10443 - JOAO PEDRO MARTINS E SILVA - 378285543 SP 999-TREINEIRO - 55,25 - 38,00 - 46,63 - 0017 - 03-02-1995

FACULDADE DE MEDICINA
VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
PROCESSO Nº. 2006.1.001340.10.4
Portaria FMVZ n.º 01/2020
O Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia
da Universidade de São Paulo, usando de suas atribuições legais
e nos termos do inciso IV do artigo 3º da Lei Federal 10.520, de
17/07/2002, combinado com o disposto no inciso IV do artigo 3º
do Decreto Estadual 47.297, de 06.11.2002 e alínea “b”, inciso
I do artigo 1° da Portaria GR 6.561, de 16.06.2014, DESIGNA
César Franco Brambila (Certificação USP 87/2004 e FUNDAP
214044), Décio Gomes da Silva (Certificação USP 61/2006 e
FUNDAP 166546), Eduardo Harry Rodrigues da Silva (Certificação FUNDAP 162111) e Leandro Chiaratti Ayres (Certificação
FUNDAP 187656), para atuar(em) como Pregoeiros(as) nos
procedimentos licitatórios a serem instaurados na FMVZ da USP,
através da modalidade de PREGÃO em ambiente eletrônico e
presencial e Leonardo Dourado da Silva (Certificação FUNDAP
251081), Grazielly Nataliane Almeida de Castro (Certificação
FUNDAP 164657), Renata Katayama Manieri (Certificação FUNDAP 288249) e Elisabete Ho Mei Yng (Certificação FUNDAP
194119) em ambiente eletrônico, conforme sua(s) respectiva(s)
formação(ões)/capacitação(ões), objetivando a aquisição de
bens e serviços comuns de valores abaixo de R$ 650.000,00
(seiscentos e cinquenta mil reais).
Para compor a Equipe de Apoio, fica designada a servidora
Juliana Bispo de Oliveira.
Os Pregoeiros acima designados poderão atuar como
suplente de Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio.
Esta Portaria vigorará pelo prazo de 01 (um) ano, a contar
da data de sua publicação.
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unidade
da Universidade de São Paulo
São Paulo, 17 de janeiro de 2020
Prof. Dr. José Soares Ferreira Neto
Diretor

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
EDITAL IB/AAcad/03/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE
TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 1 (UM) CARGO
DE PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA DO
INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
O Diretor do Instituto de Biociências da Universidade de
São Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo
com o decidido pela Congregação em sessão ordinária realizada
em 29/11/2019, estarão abertas, pelo prazo de 90 (noventa)
dias, das 8h de 24 de janeiro às 18h do dia 23 de abril de 2020,
horário oficial de Brasília, as inscrições ao concurso público de
títulos e provas para provimento de 1 (um) cargo de Professor
Doutor, referência MS-3.1, em Regime de RDIDP, claro/cargo
nº 1236164, com o salário de R$ 11.069,17, junto ao Departamento de Zoologia, na área “Zoologia de Vertebrados”, nos
termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e
o respectivo programa que segue:
1. Teoria e métodos de sistemática filogenética, biogeografia e métodos comparativos filogenéticos;
2. Evolução, filogenia, diversidade, história natural e biologia dos grandes grupos de Vertebrados;
3. Anatomia comparada e organogênese dos diferentes
sistemas dos Vertebrados.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento
do Instituto de Biociências.
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 Biociências da
Universidade de São Paulo, contendo dados pessoais e área de
conhecimento do concurso a que concorre, acompanhado dos
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. Obs.: por memorial circunstanciado,
entende-se a apresentação de análise reflexiva sobre a formação acadêmica, as experiências pessoais de estudo, trabalhos,
pesquisas, publicações e outras informações pertinentes à vida
acadêmica e profissional, indicando motivações e significados;
II. - prova de que é portador do título de Doutor, outorgado
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;
III. - prova de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino;
IV. - título de eleitor;
V. - comprovante 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 a tenha cumprido por ocasião de seu contrato inicial.
Parágrafo terceiro – Os candidatos estrangeiros serão dispensados das exigências referidas nos 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 cinco – 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.
Parágrafo sexto – É de responsabilidade exclusiva do
candidato o acompanhamento de todas as etapas referentes
ao concurso no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno
Executivo I, Seção ‘Concursos’, Subseção ‘Universidade de São
Paulo’.

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
Parágrafo sétimo: No ato da inscrição, o candidato estrangeiro poderá manifestar, por escrito, a intenção de realizar as
provas na língua inglesa, nos termos do parágrafo 8º do artigo
135 do Regimento Geral da USP. Os conteúdos das provas realizadas nas línguas inglesa e portuguesa serão idênticos.
2. As inscrições serão julgadas pela Congregação do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, 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:
Primeira fase (eliminatória) – prova escrita – peso 3
Segunda fase – I) julgamento do memorial com prova
pública de arguição - peso 4
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 – caso o número de candidatos exija, eles serão divididos
em grupos de, no máximo, três, observada a ordem de inscrição,
para fins de sorteio e realização da prova.
JULGAMENTO DA SEGUNDA 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 3.
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.
Parágrafo único – Em caso de empate, o examinador fará
o desempate.
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 Biociências da Universidade de São Paulo, na Rua do Matão, travessa 14, nº 321, São
Paulo/SP (telefone: 3091-9956 / e-mail: academica@ib.usp.br).
INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
EDITAL IB/AAcad/04/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE
TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 1 (UM) CARGO
DE PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE GENÉTICA
E BIOLOGIA EVOLUTIVA DO INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
O Diretor do Instituto de Biociências da Universidade de
São Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo

com o decidido pela Congregação em sessão ordinária realizada
em 13/12/2019, estarão abertas, pelo prazo de 90 (noventa)
dias, das 8h de 24 de janeiro às 18h do dia 23 de abril de 2020,
horário oficial de Brasília, as inscrições ao concurso público de
títulos e provas para provimento de 1 (um) cargo de Professor
Doutor, referência MS-3.1, em Regime de RDIDP, claro/cargo
nº 1236156, com o salário de R$ 11.069,17, junto ao Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, na área “Genética e
Evolução”, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento
Geral da USP, e o respectivo programa que segue:
1. Estrutura e organização dos genomas;
2. O processo de replicação do DNA;
3. Fluxo da informação genética (Transcrição e Tradução);
4. Regulação da expressão gênica;
5. Mutação gênica e mecanismos de reparo;
6. Citogenética;
7. Padrões Mendelianos de herança e interação alélica;
8. Origem e manutenção da variação genética e fenotípica;
9. Processos que mudam a composição genética de populações: seleção natural, deriva genética e fluxo gênico;
10. Arquitetura genética e a relação entre fenótipo e
genótipo;
11. Genética quantitativa e evolução fenotípica;
12. A relação entre processos micro e macroevolutivos;
13. Evolução envolvendo múltiplos loci: ligação, recombinação e genética quantitativa;
14. Adaptação.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento
do Instituto de Biociências.
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 Biociências da
Universidade de São Paulo, contendo dados pessoais e área de
conhecimento do concurso a que concorre, acompanhado dos
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. Obs.: por memorial circunstanciado,
entende-se a apresentação de análise reflexiva sobre a formação acadêmica, as experiências pessoais de estudo, trabalhos,
pesquisas, publicações e outras informações pertinentes à vida
acadêmica e profissional, indicando motivações e significados;
II. - prova de que é portador do título de Doutor, outorgado
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;
III. - prova de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino;
IV. - título de eleitor;
V. - comprovante 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 a tenha cumprido por ocasião de seu contrato inicial.
Parágrafo terceiro – Os candidatos estrangeiros serão dispensados das exigências referidas nos 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 cinco – 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.
Parágrafo sexto – É de responsabilidade exclusiva do
candidato o acompanhamento de todas as etapas referentes
ao concurso no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno
Executivo I, Seção ‘Concursos’, Subseção ‘Universidade de São
Paulo’.
Parágrafo sétimo: No ato da inscrição, o candidato estrangeiro poderá manifestar, por escrito, a intenção de realizar as
provas na língua inglesa, nos termos do parágrafo 8º do artigo
135 do Regimento Geral da USP. Os conteúdos das provas realizadas nas línguas inglesa e portuguesa serão idênticos.
2. As inscrições serão julgadas pela Congregação do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, 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:
Primeira fase (eliminatória) – prova escrita – peso 3
Segunda fase – I) julgamento do memorial com prova
pública de arguição - peso 4
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.
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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 – caso o número de candidatos exija, eles serão divididos
em grupos de, no máximo, três, observada a ordem de inscrição,
para fins de sorteio e realização da prova.
JULGAMENTO DA SEGUNDA 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 3.
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.
Parágrafo único – Em caso de empate, o examinador fará
o desempate.
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 Biociências da Universidade de São Paulo, na Rua do Matão, travessa 14, nº 321, São
Paulo/SP (telefone: 3091-9956 / e-mail: academica@ib.usp.br).

INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS
E DE COMPUTAÇÃO
Edital ATAc/ICMC/USP nº 003/2020
Edital de designação da Comissão e Aceitação de inscrição
O Vice-Diretor no exercício da Diretoria do Instituto de
Ciências Matemáticas e de Computação, da Universidade de São
Paulo, aprovou “ad referendum” do Conselho Técnico-Administrativo (CTA), em 17.01.2020, as inscrições dos candidatos Jorge
Pablo Moraga Galdames (portador do título de Doutor), Carlos
André Braile Przewodowski Filho, Leonardo Tórtoro Pereira,
Junior Rodrigues Ribeiro e Bruno Lorenço Lopes (portadores do
título de Mestre) ao processo seletivo para contratação de um
docente como professor contratado nível III (Doutor) ou nível
II (Mestre), para o Departamento de Ciências de Computação
deste Instituto, conforme Edital de Abertura ATAc/ICMC/SCC-USP 101/2019, bem como a seguinte Comissão de Seleção:
Titulares:
Prof. Associado Marcelo Garcia Manzato – SCC-ICMC-USP
Profa. Associada Rosana Teresinha Vaccare Braga – SSC-ICMC-USP – como Presidente
Profa. Dra. Marina Andretta – SME-ICMC-USP
Suplentes:
Prof. Dr. Ricardo Marcondes Marcacini - SCC-ICMC-USP
Prof. Dra. Sarita Mazzini Bruschi – SSC-ICMC-USP
Profa. Dra. Juliana Cobre – SME-ICMC-USP
Edital ATAc/ICMC/USP nº 004/2020
Edital de convocação para as provas
Terá início no dia 27 de janeiro de 2020, às 08h30, na sala
3-002 do Bloco 3 do ICMC-USP, situado à Avenida Trabalhador
Sãocarlense, nº 400, São Carlos-SP, a primeira etapa de avalições
do processo seletivo para contratação de um docente como
professor contratado nível III (Doutor), para o Departamento
de Ciências de Computação deste Instituto, conforme Edital
de Abertura ATAc/ICMC/SCC-USP 101/2019, para o qual está
inscrito o candidato Jorge Pablo Moraga Galdames.
Dessa forma, ficam convocados a Comissão de Seleção,
designada pelo Edital ATAc/ICMC/USP nº 003/2020, e o candidato acima mencionado. As provas serão realizadas nos dias 27, 28
e 29/01/2020, a partir das 08h30, nas dependências do Instituto
de Ciências Matemáticas e de Computação, da USP.
O candidato convocado deverá comparecer à Assistência
Acadêmica do ICMC (sala 3-005) com, ao menos, quinze minutos
de antecedência do início do processo seletivo, para assinatura
da lista de presença.

INSTITUTO DE PSICOLOGIA
Edital IP/ATAC/03/2020 - DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
AO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO O
PROVIMENTO DE 01 (HUM) CARGO DE PROFESSOR TITULAR
NO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM, DO
DESENVOLVIMENTO E DA PERSONALIDADE DO INSTITUTO DE
PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
O Vice-Diretor em exercício da Diretoria do Instituto de
Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP) torna público a
todos os interessados que, de acordo com o decidido pela Congregação, em Sessão Extraordinária realizada em 16/12/2019,
estarão abertas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com
início às 09 horas (horário de Brasília) do dia 27/01/2020 e término às 16 horas (horário de Brasília) do dia 24/07/2020, as inscrições ao concurso público de títulos e provas para provimento
de 01 (hum) cargo de Professor Titular, referência MS-6, em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, claro/cargo
nº 219339, com o salário de R$ 16.454,57 (maio/2019), junto ao
Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade, na área de conhecimento “Psicologia
da Personalidade”, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do
Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que segue:
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1. - Personalidade e cultura;
2. - A relação sujeito-sociedade na perspectiva freudiana;
3. - As vicissitudes das teorizações sobre a constituição do
eu no pensamento freudiano;
4. - Narcisismo, identificação e instâncias ideais na metapsicologia freudiana;
5. - A distinção entre idealização e sublimação no âmbito
dos processos de constituição da subjetividade;
6. - As peculiaridades do modo de produção de conhecimento da psicanálise inauguradas pela originalidade do método
freudiano;
7. - O estilo da escrita freudiana e as especificidades do
campo epistemológico instaurado pelo saber psicanalítico;
8. - As repercussões da noção de representação nos fundamentos da metapsicologia e do método de investigação freudianos e seus impasses no âmbito do segundo dualismo pulsional;
9. - As origens do aparelho psíquico freudiano concebido
como um aparelho de linguagem e as fontes filosóficas principais que teriam dado suporte a essa formulação;
10. - A trajetória da teorização sobre a angústia na obra
freudiana em função da posição proeminente que ocupa na
rede metapsicológica;
11. - O alcance das leituras freudianas da angústia para
a análise de questões relativas a formas contemporâneas de
sofrimento psíquico;
12. - O papel do sentimento de culpa no processo civilizatório;
13. - Leituras freudianas da angústia em sua relação com
as teorizações freudianas sobre a sublimação para a análise
de questões relativas a formas contemporâneas de sofrimento
psíquico.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento
do Instituto de Psicologia da USP.
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 a Diretora do IPUSP Profa. Dra. Marilene
Proença Rebello de Souza, 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 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.
§ 1º - 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.
§ 2º - 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.
§ 3º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se
encontram em sua situação regular no Brasil.
§ 4º - 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.
§ 5º - 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.
§ 6º - 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.
2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação do IPUSP
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.
3. - As provas constarão de:
I – julgamento dos títulos - peso 04;
II – prova pública oral de erudição - peso 03;
III – prova pública de arguição - peso 03;
§1º - A convocação dos inscritos para a realização das
provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
§ 2º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário
estabelecido não poderão realizar as provas.
4. - 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.
5. - 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 com o Regimento 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.
6. - 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.
7. - As notas das provas poderão variar de zero a dez, com
aproximação até a primeira casa decimal.
8. - O resultado do concurso será proclamado pela comissão
julgadora imediatamente após seu término, em sessão pública.
9. - Serão considerados habilitados os candidatos que
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.
10. - A indicação dos candidatos será feita por examinador,
segundo as notas por ele conferidas.
11. - Será proposto para nomeação o candidato que obtiver
o maior número de indicações da comissão julgadora.
12. - 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.
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13. - A nomeação do docente aprovado no concurso, assim
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos
termos da Resolução nº 7271 de 2016.
14. - O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do
Regimento Geral da USP.
15. - O concurso terá validade imediata e será proposto
para nomeação somente o candidato indicado para o cargo
posto em concurso.
16. - O candidato será convocado para posse pelo Diário
Oficial do Estado.
17. - Mais 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, no endereço acima citado.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE ARARAQUARA
Faculdade de Ciências e Letras
EDITAL Nº 3-2020 – FCL/CAr
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº
162/2019-RUNESP de 04/12/2019, publicado em 05/12/2019,
retificado em 06/12/2019 e em 14/01/2020 e com base na
Resolução UNESP nº 58/2018 e alterações posteriores e Portaria
UNESP nº 404/2018, as inscrições do concurso público de Provas
e Títulos para contratação de 01 (um) PROFESSOR SUBSTITUTO,
por prazo determinado, em caráter emergencial, para atender
excepcional interesse público, no período relativo ao 1º (primeiro) semestre letivo de 2020, em 12 horas semanais de trabalho,
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, na área:
Educação, sub-área de conhecimento: Ensino-Aprendizagem e
nas disciplinas: Prática de Ensino e Estágio Curricular Supervisionado: Currículo, linguagens e Avaliação no Ensino de Química;
Currículo, Linguagens e Avaliação no Ensino de Química , junto
ao Departamento de Didática da Faculdade de Ciências e Letras
do Câmpus de Araraquara.
O contratado deverá exercer as atividades de docência em
cursos de graduação nos períodos diurno e/ou noturno, dependendo das necessidades do Departamento.
1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ R$ 1.303,16,
correspondente à referência MS-2, em 12 horas semanais, acrescido de benefícios regulamentados internamente.
OBS: Caso o candidato tenha título superior ao exigido, o
salário será correspondente à titulação.
Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e
temporária, ainda que o candidato venha a obter titulação
acadêmica superior após a assinatura do contrato, esta não será
considerada para fins de aumento salarial.
2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas no seguinte endereço
eletrônico: https://inscricoes.unesp.br. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico, emitir o documento bancário
e realizar o pagamento da taxa prevista no edital (item 4.1.4)
no período de 20/01 a 07/02-2020, no horário das 00h00 às
23h59min.
2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa
de inscrição deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do
período de inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.
3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se graduados em curso superior que
tenham, no mínimo, o título de Mestre. Os candidatos deverão
possuir Licenciatura em Ciências Exatas ou Biológicas e o título
de Mestre em Ciências Exatas ou Biológicas, Educação ou Ensino. A qualificação necessária à inscrição para o concurso será
demonstrada por estudos, em nível de graduação, na área, subárea do conhecimento à qual se integra a disciplina ou conjunto
de disciplinas objeto do concurso.
3.1.1. Os diplomas de graduação com validade nacional
ou os obtidos no exterior serão aceitos para fins de inscrição;
3.1.1.1. Os diplomas de graduação obtidos no exterior
deverão estar revalidados por Universidades Públicas, atendendo os termos do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB nº 9.394/1996;
3.1.2. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado serão
aceitos, quando obtidos em cursos de pós-graduação recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE);
3.1.3. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado obtidos no
exterior serão aceitos, desde que estejam reconhecidos e registrados por universidades que possuam cursos de pós-graduação
recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).
3.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso público com passaporte, entretanto, por ocasião da
contratação deverá comprovar, ser portador de visto permanente
ou a cédula de identidade com visto temporário com prazo de
validade compatível. Caso ainda não possua, deverá apresentar
no prazo de 30 (trinta) dias, cópia simples do protocolo do
pedido de visto temporário.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1 Para a confirmação da inscrição o candidato deverá
apresentar os seguintes documentos descritos nos itens 4.1.1 a
4.1.5, em envelope lacrado, pessoalmente ou por intermédio de
procurador regularmente constituído ou via SEDEX, até o último
dia do prazo para inscrição, na Seção Técnica de Comunicações
da unidade universitária:
4.1.1 formulário de inscrição devidamente preenchido
(obtido no item 2.1) e assinado, indicando nome completo,
número da cédula de identidade, data de nascimento, filiação,
naturalidade, estado civil, residência, profissão e endereço
eletrônico, instruindo-o com os seguintes documentos, cópias
simples frente e verso.
4.1.2. cédula de identidade ou carteira nacional de habilitação e no caso de candidato estrangeiro: cédula de identidade de
estrangeiro com visto temporário e na falta desta, o passaporte;
4.1.3. certificado de graduação em curso superior, bem
como de ser portador do título de Mestre, conforme item 3.1. ou
cópia da ata de defesa da tese, condicionada a apresentação do
título homologado, na ocasião da contratação.
4.1.4. comprovante correspondente ao pagamento da taxa
de inscrição, no valor de R$ 98,00, que deverá ser efetuado no
Banco do Brasil – Agência 6933-7 – Conta Corrente 130.363-5
(Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus de Araraquara –
CNPJ 48.031.918/0026-82), por meio de depósito bancário
identificado ou transferência.
4.1.5. Curriculum Lattes documentado das atividades realizadas, em 03 (três) vias, sendo uma delas devidamente documentada (inclusive com o histórico escolar – graduação e pós-graduação do candidato) no qual sejam indicados os trabalhos
publicados e todas as demais informações que permitam cabal
avaliação do mérito do candidato.
4.2. No caso de inscrição realizada por intermédio de procurador, além da documentação prevista nos itens 4.1.1 a 4.1.5,
deverá ser apresentada procuração específica (dispensando
o reconhecimento de firma em cartório), juntamente com as
cópias simples dos documentos de identificação do candidato
e de seu procurador.
4.3. A remessa da documentação em envelope lacrado,
deverá ser dirigido para a Seção Técnica de Comunicações da
Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus de Araraquara (Prédio
da Administração), no horário de atendimento (08h00 às 11h00
e das 14h00 às 16h30min.), ou enviado pelos Correios, via
SEDEX, sendo considerado a data da postagem. Somente serão

aceitas as inscrições com data de apresentação ou postagem
até o último dia do período de inscrições, definido nesse Edital.
O envelope deverá ser identificado conforme modelo abaixo:
UNESP – Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus de
Araraquara
Seção Técnica de Comunicações
Concurso Público para contratação de Professor Substituto
nas disciplinas: Prática de Ensino e Estágio Curricular Supervisionado: Currículo, linguagens e Avaliação no Ensino de Química;
Currículo, Linguagens e Avaliação no Ensino de Química
Edital nº 3/2020
Nome: ______________
RG/Número de Inscrição: _________________
Endereço: Rodovia Araraquara-Jaú, Km 01
Bairro: Machados – Araraquara-SP
CEP: 14.800-901 – Caixa Postal 174
4.4. A não entrega dos documentos listados, dentro do
prazo previsto no item 4.1, implicará no indeferimento da
inscrição.
5. REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. A redução do valor da taxa de inscrição, correspondente
a 50% (cinqüenta por cento), será concedida aos candidatos
interessados que atendam, CUMULATIVAMENTE, os seguintes
requisitos:
I – sejam estudantes, assim considerados os que se encontrem regularmente matriculados em curso superior, em nível de
graduação ou pós-graduação.
II – percebam remuneração, mensal, inferior a 02 (dois)
salários-mínimos, ou estejam desempregados.
5.2. A concessão da redução ficará condicionada à apresentação, pelo candidato, no ato da inscrição:
I – quanto à comprovação da condição de estudante, de um
dos seguintes documentos:
a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensino pública ou privada;
b) carteira de identidade estudantil ou documento similar,
expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por
entidade de representação discente;
II - quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item
5.1. deste Edital:
a) comprovante de renda, ou de declaração, por escrito, da
condição de desempregado.
OBS: O candidato deverá apresentar os documentos originais, bem como as respectivas cópias para conferência e entrega
das mesmas, para posterior análise. As cópias apresentadas não
serão devolvidas.
5.3. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de
inscrição, deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do
período de inscrição.
5.4. O recebimento dos documentos comprobatórios será
procedido pela Seção Técnica de Comunicações, após verificação
da autenticidade da documentação apresentada, serão encaminhados à Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de
Recursos Humanos – STDARH.
5.5. O deferimento ou indeferimento das solicitações de
redução de taxa de inscrição será disponibilizado no local das
inscrições no dia 27/01/2020, a partir das 10h00 e, no caso de
indeferimento, o prazo para interposição de recurso será de 03
(três) dias contando a data de divulgação.
5.6 O pedido de redução de taxa de inscrição deverá ser
protocolado na Seção Técnica de Comunicações dentro do prazo
previsto no item 5.3.
6. DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
6.1. Findo o prazo previsto no item 2.1, a Comissão Examinadora, em 48 (quarenta e oito) horas depois de publicado no
Diário Oficial do Estado-DOE e divulgado no site da Unidade o
ato formal de sua constituição, decidirá acerca das inscrições
efetuadas, divulgando o ato decisório no endereço eletrônico
indicado no edital, com esclarecimentos acerca dos recursos
regimentais cabíveis para a hipótese de indeferimento.
6.1.1. Será publicada, no Diário Oficial do Estado – DOE,
Poder Executivo – Seção I, a relação dos candidatos que tiveram
suas inscrições indeferidas por não se enquadrarem nas exigências estabelecidas no presente edital.
6.1.2. O candidato poderá requerer no seguinte endereço
eletrônico: rh.fclar@unesp.br, no prazo de 03 (três) dias úteis,
contados da data da publicação a que se refere o item anterior,
reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscrição, que
será apreciada pela Congregação da Unidade Universitária,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do
prazo final de recurso.
7. COMISSÃO EXAMINADORA
7.1. As provas serão avaliadas por Comissão Examinadora
especialmente criada para o certame.
7.2. A Comissão Examinadora será indicada pelo Conselho
do Departamento de Ensino e constituída por ato formal da
Congregação da Unidade Universitária, depois de encerradas
as inscrições.
7.3. A Comissão será integrada por 06 (seis) docentes (03
membros titulares e 03 suplentes) da área ou disciplina objeto
do concurso e com titulação igual ou superior àquela exigida
dos candidatos.
7.4. A composição da Comissão Examinadora será divulgada no endereço eletrônico da unidade universitária, paralelamente ao hiperlink de acesso ao edital do concurso, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da realização da primeira prova.
7.5. No prazo de até 02 (dois) dias úteis após a divulgação
da Comissão Examinadora (não computado o dia da publicação)
poderá ser apresentada, ao Diretor da Unidade, impugnação ao
nome de um ou mais membros, titulares ou suplentes, exclusivamente para apontar, de forma fundamentada, a existência de
causa de impedimento.
7.6. Terá legitimidade para apresentar a impugnação:
a) qualquer candidato com inscrição deferida;
b) membro da Congregação da Unidade Universitária;
c) membro da própria Comissão.
7.6.1. A impugnação será julgada pelo Diretor da Unidade,
no prazo de até 02 (dois) dias, em decisão fundamentada.
7.6.2. Se acolhida a impugnação, competirá ao Diretor
da Unidade, de imediato, substituir o membro da Comissão
Examinadora, respeitadas as mesmas exigências da formação
original e renovada a possibilidade de impugnação a partir da
publicação do ato.
7.6.3. Ainda que não haja impugnação formal, o Diretor da
Unidade poderá determinar ex officio, de forma fundamentada,
a substituição de membro da Comissão caso tenha conhecimento de causa de impedimento não declarada (verdade sabida).
Com a nova publicação, observar-se-á o disposto nos itens
anteriores desta cláusula.
7.7. Será considerada definitiva a Comissão Examinadora:
a) quando não tenha sido apresentada qualquer impugnação, com ou sem substituição ex officio;
b) se a impugnação apresentada não for acolhida;
c) se acolhida a impugnação, for definitivamente superada
a falha.
7.8. A impugnação da Comissão Examinadora deverá ser
protocolada na Seção Técnica de Comunicações dentro do prazo
previsto no item 7.5.
8. PROVAS, AVALIAÇÃO E JULGAMENTO
8.1. O concurso de provas e títulos constará de três fases:
I – prova escrita, de caráter classificatório;
II – prova didática, de caráter classificatório;
III – análise de Curriculum Lattes documentado, de caráter
classificatório.
8.2. As provas só terão início depois de publicadas a
decisões de recursos eventualmente interpostos contra o indeferimento das inscrições.
8.3. Os critérios e respectivas pontuações de avaliação das
provas, julgamento, classificação e desempate foram definidos
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pelo Conselho do Departamento de Ensino na Unidade Universitária, valendo-se de legislação específica, elaborada pela
unidade e aprovada em Congregação, observadas as seguintes
particularidades:
8.3.1. Nas duas primeiras fases do concurso, a avaliação de
cada candidato constituirá ato privativo do integrante da Comissão, o qual deverá apresentar as suas notas de forma reservada
à Presidência do órgão.
8.3.2. A abertura dos documentos de atribuição de notas
será feita em reunião da Comissão e na presença de todos os
seus membros titulares, depois de examinados todos os candidatos e esgotadas todas as fases.
8.3.3. A análise referida na terceira fase do concurso poderá
ser feita de forma consensual pelos membros da Comissão,
antes da abertura das demais notas atribuídas às provas e
arguição das fases precedentes, observados os critérios objetivos
de pontuação previstos em legislação específica da Unidade e
previamente divulgados no edital do concurso.
8.3.4. Apuradas todas as notas, serão divulgadas as médias
finais, na ordem de classificação, permitindo a qualquer candidato, a pedido, o acesso às planilhas de composição das notas
de todos os candidatos.
8.3.5. O resultado do concurso será homologado pela Congregação da Unidade Universitária e publicado no Diário Oficial
do Estado – DOE.
9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
9.1 Prova de Títulos (peso 1)
9.1.1 Consistirá na análise das atividades de formação
didática e científica, com maior relevância para as atividades
relacionadas com as disciplinas em concurso. Serão adotados os
seguintes critérios de avaliação e pontuação:
a) Titulação (Até 3,00 pontos);
b) Produção Científica (Até 3,00 pontos);
c) Experiência Didática na Área (Até 4,00 pontos);
9.2 Prova Didática (peso 2)
9.2.1 Consistirá de aula teórica em nível de graduação, com
duração de no mínimo 40 (quarenta) minutos e no máximo de
60 (sessenta) minutos, cujo ponto será sorteado, pelos candidatos, com 24 horas de antecedência, de uma lista organizada
pela Comissão Examinadora a partir do programa do concurso.
O candidato que não cumprir o tempo mínimo de 40 (quarenta) minutos ou extrapolar o tempo máximo de 60 (sessenta)
minutos, marcados rigorosamente pela Comissão Examinadora,
terá sua pontuação reduzida na avaliação da Prova Didática,
conforme segue:
TEMPO INFERIOR A 40 MINUTOS OU SUPERIOR A 60
MINUTOS:
– até 05 minutos – 02 pontos;
– de 05 a 10 minutos – 04 pontos;
– acima de 10 minutos – 05 pontos;
Serão adotados os seguintes critérios de avaliação e
pontuação:
a) Planejamento e Organização da Aula (Até 3,00 pontos);
b) Clareza Expositiva (Até 3,00 pontos);
c) Domínio Teórico e Conceitual do Tema (Até 4,00 pontos);
9.3. Prova Escrita (peso 1):
9.3.1 Versará sobre ponto sorteado de uma lista organizada
pela comissão Examinadora a partir do programa do concurso, e
terá a duração de 04 (quatro) horas, sendo a primeira destinada
à consulta de material e organização de roteiro e as restantes
destinadas à redação.
Serão adotados os seguintes critérios de avaliação e
pontuação:
a) Domínio do Assunto: abordagem dos conteúdos mais
significativos do tema sorteado (Até 4,00 pontos);
b) Coerência e Coesão Textual: unidade e sequência lógica
do texto apresentado (Até 2,00 pontos);
c) Relevância e atualização dos conteúdos apresentados
(Até 2,00 pontos);
d) Adequação da Forma: organização (Até 1,00 ponto);
e) Adequação da Bibliografia sobre o Tema (Até 1,00 ponto);
10. HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
10.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem média igual ou superior a 07 (sete), atribuídas por, pelo
menos, 02 (dois) membros da comissão examinadora.
10.2. A ordem de classificação dos candidatos aprovados
será estabelecida em função da maior média final obtida.
10.3. Em caso de igualdade da pontuação final, serão
aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:
- - com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da
Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que
será dada preferência ao de idade mais elevada;
- - melhor média na Prova Didática;
- - melhor pontuação na Prova de Títulos;
- - melhor média na Prova Escrita;
11. DOS RECURSOS
11.1. Caberá recurso, devidamente fundamentado, à Congregação, nas seguintes hipóteses:
I – contra a decisão de indeferimento da inscrição, no prazo
de 03 (três) dias úteis após a divulgação da lista de inscritos, no
endereço eletrônico da Universidade;
II – do resultado final do concurso, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a partir da data de sua divulgação no Diário Oficial
do Estado-DOE.
11.2. O pedido de acesso às notas, previsto no item 8.3.4,
suspende o prazo do recurso contra o resultado final, o qual
será retomado a partir do atendimento, estendendo-se por mais
01 (um) dia útil se o deferimento tiver ocorrido no último dia
do prazo recursal.
11.3. A legitimidade para a interposição de recursos é
exclusiva de candidato, podendo ser feita pessoalmente ou por
procuração.
11.4. Os recursos terão a forma escrita e deverão ser protocolados na Seção Técnica de Comunicações.
11.5. Aplicam-se as exigências documentais da cláusula 4.2,
caso a interposição do recurso seja feita por procurador.
12. CONTRATAÇÃO
12.1. A contratação somente se efetivará após a homologação, esgotado o prazo para recurso ou julgados definitivamente
os recurso interpostos.
12.2. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas
previstas no edital têm direito líquido e certo à contratação, no
prazo de validade do concurso e na forma especificada no edital.
12.3. O contrato de trabalho será estabelecido em prazo
máximo equivalente ao 1º (primeiro) semestre letivo fixado no
calendário escolar, correspondendo ao período de até 05 (cinco)
meses, e poderá ser prorrogado uma única vez, a critério da
Administração.
12.4. Comprovante de estar em dia com as obrigações
militares, quando do sexo masculino.
12.5. Comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral.
12.6. O candidato estrangeiro fica dispensado das exigências contidas nos subitens 12.4 e 12.5.
12.7. Não registrar antecedentes criminais.
12.8. O candidato deverá observar, o prazo de interstício
mínimo entre o término da vigência de um contrato em qualquer
Unidade da Unesp e o início de outro, previsto na Lei Complementar nº 1.093/2009 e suas alterações.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. O resultado final do concurso público será publicado
no Diário Oficial do Estado-DOE.
13.2. A Congregação, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis
para responder o recurso impetrado, a contar do prazo final
para recurso.
13.3. O resultado final do concurso público será homologado pela Congregação da Unidade Universitária.
13.4. Será eliminado do concurso público o candidato que
não comparecer na sala ou local de sorteio/prova no horário
estabelecido ou não portar documento original oficial com foto.
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