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VII. Introdução à clínica fonoaudiológica: ações fonoaudioló-
gicas visando a prevenção dos distúrbios da motricidade orofacial 
e disfagia;

VIII. Avaliação e diagnóstico dos distúrbios da motricidade 
orofacial e disfagia;

IX. Diagnóstico diferencial dos distúrbios da motricidade 
orofacial e disfagia;

X. Tratamentos e programas terapêuticos nos distúrbios da 
motricidade orofacial e disfagia.

10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento do 
andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link https://
uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional da Assistência 
Acadêmica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(http://www.fm.usp.br/atac/), e às publicações no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.

11. O não comparecimento do candidato às provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, para fins de homologação, após exame 
formal.

13. A contratação será por prazo determinado e vigorará a par-
tir da data do exercício e até 31 de julho de 2018, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse o 
prazo de dois anos.

14. Os docentes contratados por prazo determinado ficarão 
submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade de São 
Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS.

15. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça outro 

cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no processo 

seletivo e convocado para contratação, apresentar visto temporário 
ou permanente que faculte o exercício de atividade remunerada 
no Brasil.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados no 
Serviço de Concursos Docentes / Assistência Acadêmica da Faculda-
de de Medicina da Universidade de São Paulo, situada na Avenida 
Dr. Arnaldo, 455 – 2º andar, Sala 2301 – CEP 01246-903 - São Paulo/
SP. E-mail: scdfm@usp.br.

 INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
 EDITAL IB/AAcad/23/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE TÍTULOS E 

PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE 
NOS 5 (CINCO) DEPARTAMENTOS DO INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

O Diretor do Instituto de Biociências torna público a todos 
os interessados que, de acordo com a legislação em vigor, estarão 
abertas, no período de 07 a 25 de agosto de 2017, exceto sábados, 
domingos e feriados, das 9h às 12h e das 14h às 17h, as inscrições 
ao concurso público para obtenção do Título de Livre-Docente 
junto aos Departamentos de Botânica, Ecologia, Fisiologia, Gené-
tica e Biologia Evolutiva e de Zoologia, para as respectivas áreas 
de conhecimento, nos termos do Regimento Geral da USP e do 
Regimento Interno do Instituto de Biociências, conforme decisão 
da Congregação em sua 424ª reunião ordinária realizada em 
29/06/2017.

DEPARTAMENTO DE BOTÂNICA
BIB-0124 – DIVERSIDADE E EVOLUÇÃO DE ORGANISMOS 

FOTOSSINTETIZANTES
1. Diversidade global de organismos fotossintetizantes com 

clorofila a: reconhecimento e caracterização morfológica dos princi-
pais grupos e de sua importância biológica e evolutiva, situado em 
contexto filogenético.

2. Procariontes fotossintetizantes com clorofila a: cianobac-
térias.

3. Filogenia dos grandes grupos de eucariontes fotossinteti-
zantes. Algas pardas.

4. Linhagem Plantae: Algas vermelhas.
5. Linhagem Viridiplantae: Algas verdes.
6. A conquista do ambiente terrestre. Briófitas: hepáticas, 

antóceros e musgos.
7. Filogenia e adaptações das traqueófitas (plantas vasculares) 

ao ambiente terrestre.
8. Diversidade das licófitas (licopódios e selaginelas).
9. Diversidade das eufilófitas monilófitas (samambaias, cava-

linhas e outras).
10. Novidades vegetativas das eufilófitas lignófitas.
11. Novidades reprodutivas das espermatófitas.
12. Diversidade das gimnospermas (cicas, ginkgo, pinheiros 

e outras).
13. Angiospermas: novidades evolutivas com ênfase na repro-

dução.
14. Diversidade das angiospermas: clados basais, magnoliídeas, 

monocotiledôneas e eudicotiledôneas.
BIB-0143 – RECURSOS ECONÔMICOS VEGETAIS
1. Aspectos da utilização das plantas pelo homem: interrela-

ções ecossistemas-economia.
2. Origem da agricultura, domesticação, melhoramento genéti-

co, transgenia e conservação de germoplasma.
3. Impactos da agricultura moderna.
4. Produtos do metabolismo: ação biológica, aspectos ecológi-

cos e utilização econômica.
5. Fontes tradicionais e potenciais de alimento.
6. Plantas medicinais e tóxicas.
7. Bioprospecção de fármacos.
8. Recursos oriundos de ambientes marinhos.
9. Recursos madeireiros e não madeireiros.
10. Fontes tradicionais e potenciais de bioenergia.
BIB-0142 – FORMA E FUNÇÃO NO DESENVOLVIMENTO VEGE-

TAL
1. Célula Vegetal: formação e estrutura da parede celular, 

estrutura e função dos vacúolos e plastídios.
2. Meristemas: estabelecimento das regiões meristemáticas 

no embrião, organização do meristema apical caulinar e radicular, 
controle hormonal e gênico durante a embriogênese.

3. Diferenciação estrutural dos tecidos meristemáticos primá-
rios: protoderme, tecido de preenchimento e procâmbio.

4. Sistema radicular: diversidade morfoanatômica, sinalização 
hormonal e formação das raízes primárias e laterais.

5. Sistema caulinar: diversidade morfoanatômica, sinalização 
hormonal e dominância apical no desenvolvimento do sistema 
caulinar.

6. Controle da fotomorfogênese e tropismos.
7. Desenvolvimento floral: indução floral, fotoperiodismo, 

controle gênico durante a formação floral e diversidade morfológica 
nos grandes grupos.

8. Frutificação: formação, desenvolvimento e amadurecimento, 
frutos climatéricos e não climatéricos e armazenamento pós-
-colheita.

BIB-0145 – FORMA E FUNÇÃO DO METABOLISMO VEGETAL
1. Água e produtividade vegetal, gradiente e potencial hídrico, 

entrada de água na raiz, vias simplásticas e apoplásticas de trans-
porte de água, importância da endoderme, aquaporinas, sistema 
solo-planta-ar, movimento de água na folha, controle ambiental e 
hormonal do movimento estomático, gutação e exudação.

2. Origem dos nutrientes e composição de solos, adaptações 
para captura de nutrientes (pelos radiculares, tricomas, tanques, 
carnívoras), elementos essenciais, macro e micronutrientes, defi-
ciências nutricionais e seus sintomas, solubilidade dos nutrientes 
e pH do solo, proteínas carreadoras, bombas e canais iônicos, 
simporte e antiporte.

3. Formas de nitrogênio disponíveis para a planta, aquisição 
e assimilação do nitrogênio inorgânico, fixação biológica do 
nitrogênio, microrganismos fixadores não simbiontes, simbiose 

referência mês de maio de 2016, com jornada de 12 (doze) horas 
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Fisioterapia, Fono-
audiologia e Terapia Ocupacional, com base no programa do Curso 
de Fonoaudiologia – “A importância das abordagens baseadas em 
evidências enfatizando a motricidade orofacial e disfagia e seu 
impacto na reabilitação das funções da face e de alimentação”, 
nos termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem 
como da Resolução nº 7.354/17.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados pelo 
Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo após o término do período de inscrições 
e de acordo com os termos da Resolução nº 7.354/17.

2. 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 da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, contendo dados pessoais e Área de conhecimento (espe-
cialidade) a que concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do titulo de Doutor (para Professor 

Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), outorgado 
ou reconhecido pela USP ou de validade nacional;

2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, ou 
qualquer outro meio.

2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de neces-
sidades especiais deverão apresentar solicitação para que se pro-
videnciem as condições necessárias para a realização das provas.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do aprovado.

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser contrata-
do, deverá ministrar as seguintes disciplinas:

I. MFT 0752 – Metodologia Científica Aplicada em Síndromes e 
Alterações Sensório-Motoras

II. MFT 0767 – Introdução à Clínica Fonoaudiológica em Sín-
dromes e Alterações Sensório Motoras

III. MFT 0290 – Pesquisa e Prática em Síndromes e Alterações 
Sensório-Motoras

5. O processo seletivo será processado por meio de avaliações 
sucessivas de candidatos, agrupados em conformidade com sua 
titulação.

5.1. Na primeira etapa de avaliações, serão convocados para 
as provas, caso haja, os candidatos portadores do título de Doutor.

5.2. Encerrada a primeira etapa de avaliações, os candidatos 
habilitados serão classificados, da seguinte forma:

I. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas pelos 
examinadores;

II. O segundo colocado será o candidato que obteria o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas, caso o 
primeiro colocado não tivesse participado das avaliações;

III. Os demais candidatos serão classificados, sucessivamente, 
seguindo o mesmo método previsto no inciso II.

IV. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá ao 
desempate com base na média global obtida por cada candidato.

5.3. Classificados os candidatos, serão feitas as convocações 
para a contratação, até, caso necessário, esgotar-se a lista de 
habilitados.

5.4. Na hipótese de não haver habilitados na primeira etapa, 
ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à convocação 
para contratação, será iniciada a segunda etapa de avaliações, 
convocando-se para as provas, caso haja, os candidatos portadores 
do título de Mestre.

5.5. Na segunda etapa de avaliações, proceder-se-á de acordo 
com o disposto no item 5.2.

5.6. Não havendo inscritos portadores do título de Doutor, 
a primeira etapa de avaliações será realizada com os candidatos 
portadores do título de Mestre.

6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma única 
fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 3)
II. Prova Didática (peso 3)
(pesos conforme previsão do Regimento Interno da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo para concurso de Pro-
fessor Doutor)

6.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 
processo seletivo, será realizada de acordo com o disposto no artigo 
139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.

6.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará 
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio 
do ponto.

6.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

6.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será permitida 
a consulta a livros, periódicos e outros documentos bibliográficos de 
uso público, não em meio eletrônico, que o candidato tiver levado 
para o local da prova, do qual não lhe será permitido ausentar-se 
durante esse período.

6.1.4. As anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas ao 
texto final.

6.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

6.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comissão 
de Seleção, individualmente.

6.2. A prova didática será pública, com a duração mínima de 
40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará sobre 
o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 137, do 
Regimento Geral da USP.

6.2.1. O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da prova didática;

6.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

6.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, se 
entender que não pertencem ao programa do processo seletivo, 
cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação.

6.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

6.2.5. Se o número de candidatos o exigir, eles serão divididos 
em grupos de no máximo três, observada a ordem de inscrição, para 
fins de sorteio e realização da prova.

6.2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

7. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no Regi-
mento da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e, 
para o cálculo da média individual, a soma dos pesos será o divisor 
da divisão.

8. Serão considerados habilitados os candidatos que alcança-
rem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. Metodologia científica aplicada à prática clínica em fono-

audiologia: considerações e análises sistemáticas em motricidade 
orofacial e disfagia;

II. Metodologia científica aplicada à prática clínica em fono-
audiologia: tipos e planos de pesquisa direcionados à motricidade 
orofacial e disfagia;

III. Modelos teóricos para as funções de motricidade orofacial 
e disfagia;

IV. Fonoaudiologia e saúde coletiva: considerações epidemioló-
gicas sobre os distúrbios da motricidade orofacial e disfagia;

V. Fonoaudiologia e saúde coletiva: considerações sobre a 
inserção da área de conhecimento no sistema único de saúde – rele-
vância dos aspectos da motricidade orofacial e disfagia;

VI. Introdução à clínica fonoaudiológica: considerações sobre 
a aquisição e desenvolvimento da motricidade orofacial e disfagia;

IV. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá ao 
desempate com base na média global obtida por cada candidato.

5.3. Classificados os candidatos, serão feitas as convocações 
para a contratação, até, caso necessário, esgotar-se a lista de 
habilitados.

5.4. Na hipótese de não haver habilitados na primeira etapa, 
ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à convocação 
para contratação, será iniciada a segunda etapa de avaliações, 
convocando-se para as provas, caso haja, os candidatos portadores 
do título de Mestre.

5.5. Na segunda etapa de avaliações, proceder-se-á de acordo 
com o disposto no item 5.2.

5.6. Não havendo inscritos portadores do título de Doutor, 
a primeira etapa de avaliações será realizada com os candidatos 
portadores do título de Mestre.

6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma única 
fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 3)
II. Prova Didática (peso 3)
(pesos conforme previsão do Regimento Interno da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo para concurso de Pro-
fessor Doutor)

6.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 
processo seletivo, será realizada de acordo com o disposto no artigo 
139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.

6.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará 
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio 
do ponto.

6.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

6.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será permitida 
a consulta a livros, periódicos e outros documentos bibliográficos de 
uso público, não em meio eletrônico, que o candidato tiver levado 
para o local da prova, do qual não lhe será permitido ausentar-se 
durante esse período.

6.1.4. As anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas ao 
texto final.

6.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

6.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comissão 
de Seleção, individualmente.

6.2. A prova didática será pública, com a duração mínima de 
40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará sobre 
o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 137, do 
Regimento Geral da USP.

6.2.1. O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da prova didática;

6.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

6.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, se 
entender que não pertencem ao programa do processo seletivo, 
cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação.

6.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

6.2.5. Se o número de candidatos o exigir, eles serão divididos 
em grupos de no máximo três, observada a ordem de inscrição, para 
fins de sorteio e realização da prova.

6.2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

7. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no Regi-
mento da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e, 
para o cálculo da média individual, a soma dos pesos será o divisor 
da divisão.

8. Serão considerados habilitados os candidatos que alcança-
rem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. Metodologia científica aplicada à prática em fonoaudiologia: 

considerações e análises sistemáticas;
II. Metodologia científica aplicada à prática clínica em fonoau-

diologia: tipos e planos de pesquisa;
III. Modelos teóricos para as funções de fala e linguagem;
IV. Fonoaudiologia e saúde coletiva: considerações epidemioló-

gicas sobre os distúrbios da comunicação de manifestação primária 
e secundária;

V. Fonoaudiologia e saúde coletiva: considerações sobre a 
inserção da área de conhecimento no sistema único de saúde;

VI. Introdução à clínica fonoaudiológica: considerações sobre a 
aquisição e desenvolvimento da linguagem oral e escrita;

VII. Introdução à clínica fonoaudiológica: ações fonoaudiológi-
cas visando a prevenção dos distúrbios da linguagem oral e escrita;

VIII. Avaliação e diagnóstico dos distúrbios da linguagem oral 
e escrita;

IX. Diagnóstico diferencial dos distúrbios da linguagem oral 
e escrita;

X. Tratamentos e programas terapêuticos nos distúrbios da 
linguagem oral e escrita.

10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento do 
andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link https://
uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional da Assistência 
Acadêmica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(http://www.fm.usp.br/atac/), e às publicações no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.

11. O não comparecimento do candidato às provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, para fins de homologação, após exame 
formal.

13. A contratação será por prazo determinado e vigorará a par-
tir da data do exercício e até 31 de julho de 2018, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse o 
prazo de dois anos.

14. Os docentes contratados por prazo determinado ficarão 
submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade de São 
Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS.

15. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça outro 

cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no processo 

seletivo e convocado para contratação, apresentar visto temporário 
ou permanente que faculte o exercício de atividade remunerada 
no Brasil.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados no 
Serviço de Concursos Docentes / Assistência Acadêmica da Faculda-
de de Medicina da Universidade de São Paulo, situada na Avenida 
Dr. Arnaldo, 455 – 2º andar, Sala 2301 – CEP 01246-903 - São Paulo/
SP. E-mail: scdfm@usp.br.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP – EDITAL ATAC/
FM/060/2017 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELE-
TIVO SIMPLIFICADO

O Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo torna público a todos os interessados que, conforme aprova-
ção pelo Conselho Técnico-Administrativo, em reunião realizada em 
28 de julho de 2017, estarão abertas por quinze (15) dias, no perío-
do das 9h do dia 7 de agosto de 2017 às 16h do dia 21 de agosto de 
2017, as inscrições para o processo seletivo para a contratação de 
um (01) docente por prazo determinado, como Professor Contratado 
III (MS-3.1, para os contratados com título de Doutor), com salário 
de R$ 1.849,66, ou como Professor Contratado II (MS-2, para os 
contratados com título de Mestre), com salário de R$ 1.322,41, 

Membros efetivos:
Profª Drª Maria José Clapis (Presidente)
Professor Associado do Departamento de Enfermagem Mater-

no-Infantil e Saúde Pública da EERP/USP
Profª Drª Maria Conceição Bernardo de Mello e Souza
Professor Associado (aposentado) do Departamento de Enfer-

magem Psiquiátrica e Ciências Humanas da EERP/USP
Profª Drª Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves
Professor Associado do Departamento de Enfermagem Psiqui-

átrica e Ciências Humanas da EERP/USP
Membros suplentes:
Profª Drª Marta Angélica Iossi Silva
Professor Associado do Departamento de Enfermagem Mater-

no-Infantil e Saúde Pública da EERP/USP
Profª Drª Ana Maria Laus
Professor Associado do Departamento de Enfermagem Geral e 

Especializada da EERP/USP
Prof. Dr. Ronildo Alves dos Santos
Professor Doutor do Departamento de Enfermagem Psiquiátri-

ca e Ciências Humanas da EERP/USP
 COMUNICADO DE ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÕES
Em 1 de agosto de 2017, é concedida aprovação “ad referen-

dum”, do Conselho Técnico Administrativo da Escola de Enferma-
gem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, das inscrições 
dos candidatos portadores do título de Mestre: 1) Sérgio Valverde 
Marques dos Santos, 2) Amanda Pavinski Alves, 3) Lóris Aparecida 
Prado da Cruz e 4) Ana Carolina Teles Flávio ao processo seletivo 
para contratação de um docente por prazo determinado, como 
Professor Contratado II (Professor Assistente), em jornada de 12 
horas semanais de trabalho, no Departamento de Enfermagem 
Materno-Infantil e Saúde Pública/Área de Educação Profissional 
em Enfermagem, para atuar nas disciplinas: 2200041 - Educação 
Profissional em Enfermagem I, 2200094 - Educação Profissional em 
Enfermagem II , 2200095 - Metodologia do Ensino de Enfermagem 
II, 2200096 - Estágio Curricular em Educação Profissional em 
Enfermagem, 2200018 - Promoção de Saúde na Educação Básica, 
em razão da substituição da Profª Drª Rosângela Andrade Aukar de 
Camargo nos termos do Edital ATAC/SCAPAC – 35/2017.

 Edital ATAC/SCAPAC – 43/2017
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
 - A Diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo CONVOCA para a segunda etapa de 
avaliações, os candidatos inscritos, portadores do título de Mestre: 
1) Anna Maria Meyer Maciel Rodriguez, 2) Sergio Valverde Marques 
dos Santos, 3) Letícia Lopes Dorneles e 4) Thais Helena Devitto 
Meira no processo seletivo para a função de Professor Contratado II 
(Professor Assistente), nos termos do Edital ATAC/SCAPAC 33/2017 
de Abertura de Processo Seletivo, para as provas: didática e escrita, 
que serão realizadas nos dias 14, 15 e 16 de agosto de 2017, 
às 8 horas, na Sala Vinho desta Escola, à Avenida Bandeirantes, 
3900, “Campus” da USP, Ribeirão Preto, munidos de documento 
de identidade.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 COMUNICADO ATAc 047/17 – CONVOCAÇÃO PARA AS PRO-

VAS
A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo convoca os candidatos inscritos no 
Concurso de Professor Titular junto ao Departamento de Física, na 
Área de Conhecimento: Física Aplicada à Medicina e Biologia, Profs. 
Drs. ANTONIO CARLOS ROQUE DA SILVA FILHO, ALEXANDRE SOUTO 
MARTINEZ, ANTONIO ADILTON OLIVEIRA CARNEIRO e MARCELO 
MULATO, conforme edital ATAc 019/2016, publicado no Diário Ofi-
cial do Estado de 06/12/2016, para as provas de: erudição, arguição 
e julgamento dos títulos, que serão realizadas nos dias 04, 05 e 
06/10/2017, com início às 8 horas, na Assistência Técnica Acadêmi-
ca, sala 13 do bloco 01 (Prédio da Administração), da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto/USP. O candidato que 
NÃO ESTIVER PRESENTE nos horários indicados para o compareci-
mento na Assistência Acadêmica, em todas as etapas do concurso, 
estará automaticamente eliminado do concurso. (16.1.1632.59.8)

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA DA USP – EDITAL ATAC/

FM/059/2017 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELE-
TIVO SIMPLIFICADO

O Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo torna público a todos os interessados que, conforme apro-
vação pelo Conselho Técnico-Administrativo, em reunião realizada 
em 28 de julho de 2017, estarão abertas por quinze (15) dias, 
no período das 9h do dia 7 de agosto de 2017 às 16h do dia 21 
de agosto de 2017, as inscrições para o processo seletivo para 
a contratação de um (01) docente por prazo determinado, como 
Professor Contratado III (MS-3.1, para os contratados com título de 
Doutor), com salário de R$ 1.849,66, ou como Professor Contratado 
II (MS-2, para os contratados com título de Mestre), com salário 
de R$ 1.322,41, referência mês de maio de 2016, com jornada 
de 12 (doze) horas semanais de trabalho, junto ao Departamento 
de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, com base 
no programa do Curso de Fonoaudiologia – “A importância das 
abordagens baseadas em evidências enfatizando o neurodesenvol-
vimento da fala e da linguagem e seu impacto na leitura e escrita”, 
nos termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem 
como da Resolução nº 7.354/17.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados pelo 
Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo após o término do período de inscrições 
e de acordo com os termos da Resolução nº 7.354/17.

2. 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 da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, contendo dados pessoais e Área de conhecimento (espe-
cialidade) a que concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do titulo de Doutor (para Professor 

Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), outorgado 
ou reconhecido pela USP ou de validade nacional;

2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, ou 
qualquer outro meio.

2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de neces-
sidades especiais deverão apresentar solicitação para que se pro-
videnciem as condições necessárias para a realização das provas.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do aprovado.

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser contrata-
do, deverá ministrar as seguintes disciplinas:

I. MFT 0746 – Metodologia Científica Aplicada em Leitura e 
Escrita

II. MFT 0762 – Introdução à Clínica Fonoaudiológica em Leitura 
e Escrita

III. MFT 0301 – Pesquisa e Prática em Leitura e Escrita
5. O processo seletivo será processado por meio de avaliações 

sucessivas de candidatos, agrupados em conformidade com sua 
titulação.

5.1. Na primeira etapa de avaliações, serão convocados para 
as provas, caso haja, os candidatos portadores do título de Doutor.

5.2. Encerrada a primeira etapa de avaliações, os candidatos 
habilitados serão classificados, da seguinte forma:

I. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas pelos 
examinadores;

II. O segundo colocado será o candidato que obteria o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas, caso o 
primeiro colocado não tivesse participado das avaliações;

III. Os demais candidatos serão classificados, sucessivamente, 
seguindo o mesmo método previsto no inciso II.
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