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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