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8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado 
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído 
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos 
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das 
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.

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

10. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. CRP-0317: Projetos Experimentais em Propaganda e 

Publicidade
1. Comunicação Integrada de marketing: revisão de concei-

tos, características e técnicas.
2. O processo de comunicação de marketing: uma visão 

geral do gerenciamento de marca.
3. Comportamento consumidor e persuasão em comuni-

cação de marketing (revisão de conceitos em função da marca 
selecionada para o projeto).

4. Planejamento da campanha de comunicação (publicitária 
e/ou promocional)

Fase 1: Definição do produto/marca objeto de comunicação
Fase 2: Levantamento de dados primários e secundários 

(briefing)
Fase 3: Diagnóstico da situação atual da marca (análise do 

ambiente de marketing)
Fase 4: Determinando público-alvo e ferramentas de comu-

nicação (mix de comunicação)
Fase 5: Estabelecendo objetivos de comunicação para cada 

ferramenta
Fase 6: Distribuindo os recursos orçamentários entre as 

várias ferramentas de comunicação de marketing (publicidade, 
marketing promocional, relações públicas)

Fase 7: Desenvolvendo estratégias de criação (posiciona-
mento, conceito, texto, arte, roteiro, mecânica)

Fase 8: Desenvolvendo estratégias de mídia (perfil dos 
veículos, cobertura, freqüência, custos)

Fase 9: Avaliando normas e conduta ética
Fase 10: Preparando material para apresentação escrita 

e oral
5. Apresentação pública do projeto experimental à banca 

examinadora composta por profissionais dá área convidados.
Bibliografia:
JONES (org.), John Philip. A publicidade na construção de 

grandes marcas. São Paulo: Nobel, 2004.
KOTLER, Philip. Administração de Marketing/Philip Kotler, 

Kevin Lane Keller/12 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
SCHMITT, Bernd H. Marketing experimental. São Paulo: 

Nobel, 2002.
SHIMP, Terence A. Propaganda e promoção: aspectos com-

plementares da comunicação integrada de marketing. 5.ed. 
Porto Alegre: bookman, 2002.

II. CRP-0168: Promoção de Vendas
1. Túnel do tempo - evolução da promoção no país.
2. Promoção de vendas e merchandising no contexto de 

marketing.
3. Persuasão em promoção de vendas.
4. Visão geral do gerenciamento em promoção de vendas.
5. Promoção orientada ao consumidor final: técnicas e 

recursos criativos.
6. Promoção de vendas e equipe de vendas: técnicas e 

recursos criativos.
7. Promoção de vendas e rede de intermediários: técnicos 

e recursos criativos.
8. Merchandising em ponto de venda e técnica de display.
9. Promoção legal: aspectos éticos normativos da promoção 

de vendas.
10. Planejamento Promocional.
Bibliografia:
AMPRO. Código de ética. S/d. (www.ampro.com.br).
BLESSA, Regina. Merchandising no ponto de venda. São 

Paulo: Atlas, 2001.
CADENA, Nelson Varón, Brasil - "100 anos de propaganda". 

São Paulo: Referência, 2001.
CHETOCHINE, Georges. A derrota das marcas. Como evitá-

-la? São Paulo: Makron Books, 1999.
COSTA, Antonio Roque, CRESCITELLI, Edson. Marketing Pro-

mocional para mercados competitivos. São Paulo: Atlas, 2003.
CRESCITELLI, Edson. Marketing de incentivo. São Paulo: 

2002.São Paulo: Nobel, 1992.
LEGRAIN, Marc, MAGAIN, Daniel. Promoção de Vendas. 

Trad. Maria Saliola. São Paulo: Makron Books, 1992. (Empresas 
Emergentes).

PAPA, Cleber. Convenções. O show business das vendas. São 
Paulo: Nobel, 1996.

ROBINSON, William A. Marketing promocional: a promoção 
de vendas integradas como ferramenta estratégica para o suces-
so do marketing dos anos 90. Trad. José Carlos B. dos Santos. São 
Paulo: Makron, 1993.

ROCHA, Telma. A hora da recompensa. São Paulo: Marcos 
Cobra, 1999.

SCHMITT, Bernd. A estética do marketing. São Paulo: Nobel, 
2002.

SHIMP, Terence. Propaganda e promoção: aspectos comple-
mentares da comunicação integrada de marketing. Trad. Luciana 
de Oliveira Rocha. Porto Alegra: Bookman, 2002.

SILVA, Joaquim Caldeira. Merchandising no varejo de bens 
de consumo. São Paulo: Atlas, 1990. (658 Silva).

SIMONI, João de [Ferraciù, João de Simoni Soderini]. Promo-
ção de Vendas. Na teoria e na prática. São Paulo: Makron, 1997.

TORRES, Silvana. Marketing de incentivos. São Paulo: Atlas, 
2001.

UNDERHILL, Paco. Vamos às compras: a ciência do consumo.
Tradução de Ivo Koritovsky. Rio de Janeiro: Elsevier,1999.

11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 
do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/, à página institucional da Escola de 
Comunicações e Artes link http://www3.eca.usp.br/assistencias/
ata/concursos/docentes/temporario, e às publicações no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo.

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

13. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
Conselho Técnico Administrativo da Escola de Comunicações e 
Artes, para fins de homologação, após exame formal.

14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/07/2018, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse 
o prazo de dois anos.

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

16. 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 pro-

cesso 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 
na Assistência Acadêmica da Escola de Comunicações e Artes 
da Universidade de São Paulo, situada na Av. Prof. Lúcio Martins 
Rodrigues, 443 – 1º andar sala 127 – Cidade Universitária Arma-
do de Salles Oliveira.

UNDERHILL, Paco. Vamos às compras: a ciência do consumo.
Tradução de Ivo Koritovsky. Rio de Janeiro: Elsevier,1999.

11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 
do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/, à página institucional da Escola de 
Comunicações e Artes link http://www3.eca.usp.br/assistencias/
ata/concursos/docentes/temporario, e às publicações no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo.

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

13. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
Conselho Técnico Administrativo da Escola de Comunicações e 
Artes, para fins de homologação, após exame formal.

14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/07/2018, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse 
o prazo de dois anos.

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

16. 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 pro-

cesso 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 
na Assistência Acadêmica da Escola de Comunicações e Artes 
da Universidade de São Paulo, situada na Av. Prof. Lúcio Martins 
Rodrigues, 443 – 1º andar sala 127 – Cidade Universitária Arma-
do de Salles Oliveira.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
Edital Nº 43/2017/ECA
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO 

DE DOCENTE – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESOLUÇÕES 
5872/2010 E 7354/17.

O Diretor da Escola de Comunicações e Artes da Universi-
dade de São Paulo torna público a todos os interessados que, 
“ad-referendum” do Conselho Técnico Administrativo, estarão 
abertas por 10 dias, no período das 08h30 do dia 07 de agosto 
às 16h00 do dia 16 de agosto de 2017, as inscrições para o pro-
cesso seletivo para a contratação de 1 (um) docente por prazo 
determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1), com salá-
rio de R$ 1.849,66, referência: mês de maio de 2016, com jor-
nada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao Departamento 
de Relações Públicas, Propaganda e Turismo, para ministrar as 
disciplinas de “CRP-0317: Projetos Experimentais em Propagan-
da e Publicidade e CRP-0168: Promoção de Vendas”, 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 Escola de Comunica-
ções e Artes 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, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/, no período 
acima indicado, devendo o candidato apresentar requerimento 
dirigido ao Diretor da Escola de Comunicações e Artes, contendo 
dados pessoais e Área de conhecimento (especialidade) 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, 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 

necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

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

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverão ministrar as seguintes disciplinas:

I. CRP-0317: Projetos Experimentais em Publicidade e 
Propaganda

II. CRP-0168: Promoção de Vendas
5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 

meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 2)
II. Prova Didática (peso 3)
5.1. 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.

5.1.1. 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.

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

5.1.3. 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.

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

5.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão de Seleção, ao se abrir a sessão;

5.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção, individualmente.

5.2. 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.

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

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

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

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

5.2.5. 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.

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

6. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da Escola de Comunicações e Artes e, para o cálculo 
da média individual, a soma dos pesos será o quociente de 
divisão.

7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

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.

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

5.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão de Seleção, ao se abrir a sessão;

5.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção, individualmente.

5.2. 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.

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

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

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

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

5.2.5. 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.

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

6. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da Escola de Comunicações e Artes e, para o cálculo 
da média individual, a soma dos pesos será o quociente de 
divisão.

7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado 
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído 
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos 
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das 
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.

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

10. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. CRP-0317: Projetos Experimentais em Propaganda e 

Publicidade
1. Comunicação Integrada de marketing: revisão de concei-

tos, características e técnicas.
2. O processo de comunicação de marketing: uma visão 

geral do gerenciamento de marca.
3. Comportamento consumidor e persuasão em comuni-

cação de marketing (revisão de conceitos em função da marca 
selecionada para o projeto).

4. Planejamento da campanha de comunicação (publicitária 
e/ou promocional)

Fase 1: Definição do produto/marca objeto de comunicação
Fase 2: Levantamento de dados primários e secundários 

(briefing)
Fase 3: Diagnóstico da situação atual da marca (análise do 

ambiente de marketing)
Fase 4: Determinando público-alvo e ferramentas de comu-

nicação (mix de comunicação)
Fase 5: Estabelecendo objetivos de comunicação para cada 

ferramenta
Fase 6: Distribuindo os recursos orçamentários entre as 

várias ferramentas de comunicação de marketing (publicidade, 
marketing promocional, relações públicas)

Fase 7: Desenvolvendo estratégias de criação (posiciona-
mento, conceito, texto, arte, roteiro, mecânica)

Fase 8: Desenvolvendo estratégias de mídia (perfil dos 
veículos, cobertura, freqüência, custos)

Fase 9: Avaliando normas e conduta ética
Fase 10: Preparando material para apresentação escrita 

e oral
5. Apresentação pública do projeto experimental à banca 

examinadora composta por profissionais dá área convidados.
Bibliografia:
JONES (org.), John Philip. A publicidade na construção de 

grandes marcas. São Paulo: Nobel, 2004.
KOTLER, Philip. Administração de Marketing/Philip Kotler, 

Kevin Lane Keller/12 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
SCHMITT, Bernd H. Marketing experimental. São Paulo: 

Nobel, 2002.
SHIMP, Terence A. Propaganda e promoção: aspectos com-

plementares da comunicação integrada de marketing. 5.ed. 
Porto Alegre: bookman, 2002.

II. CRP-0168: Promoção de Vendas
1. Túnel do tempo - evolução da promoção no país.
2. Promoção de vendas e merchandising no contexto de 

marketing.
3. Persuasão em promoção de vendas.
4. Visão geral do gerenciamento em promoção de vendas.
5. Promoção orientada ao consumidor final: técnicas e 

recursos criativos.
6. Promoção de vendas e equipe de vendas: técnicas e 

recursos criativos.
7. Promoção de vendas e rede de intermediários: técnicos 

e recursos criativos.
8. Merchandising em ponto de venda e técnica de display.
9. Promoção legal: aspectos éticos normativos da promoção 

de vendas.
10. Planejamento Promocional.
Bibliografia:
AMPRO. Código de ética. S/d. (www.ampro.com.br).
BLESSA, Regina. Merchandising no ponto de venda. São 

Paulo: Atlas, 2001.
CADENA, Nelson Varón, Brasil - "100 anos de propaganda". 

São Paulo: Referência, 2001.
CHETOCHINE, Georges. A derrota das marcas. Como evitá-

-la? São Paulo: Makron Books, 1999.
COSTA, Antonio Roque, CRESCITELLI, Edson. Marketing Pro-

mocional para mercados competitivos. São Paulo: Atlas, 2003.
CRESCITELLI, Edson. Marketing de incentivo. São Paulo: 

2002.São Paulo: Nobel, 1992.
LEGRAIN, Marc, MAGAIN, Daniel. Promoção de Vendas. 

Trad. Maria Saliola. São Paulo: Makron Books, 1992. (Empresas 
Emergentes).

PAPA, Cleber. Convenções. O show business das vendas. São 
Paulo: Nobel, 1996.

ROBINSON, William A. Marketing promocional: a promoção 
de vendas integradas como ferramenta estratégica para o suces-
so do marketing dos anos 90. Trad. José Carlos B. dos Santos. São 
Paulo: Makron, 1993.

ROCHA, Telma. A hora da recompensa. São Paulo: Marcos 
Cobra, 1999.

SCHMITT, Bernd. A estética do marketing. São Paulo: Nobel, 
2002.

SHIMP, Terence. Propaganda e promoção: aspectos comple-
mentares da comunicação integrada de marketing. Trad. Luciana 
de Oliveira Rocha. Porto Alegra: Bookman, 2002.

SILVA, Joaquim Caldeira. Merchandising no varejo de bens 
de consumo. São Paulo: Atlas, 1990. (658 Silva).

SIMONI, João de [Ferraciù, João de Simoni Soderini]. Promo-
ção de Vendas. Na teoria e na prática. São Paulo: Makron, 1997.

TORRES, Silvana. Marketing de incentivos. São Paulo: Atlas, 
2001.

 FATEC ITAQUERA “PROFESSOR MIGUEL REALE” – São 
Paulo

CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR 
– EDITAL Nº 257/01/2015 – PROCESSO Nº 6213/2015 – CÓDIGO 
PORTAL N 2769

AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: DESPACHO PUBLICADO 
NO DOE DE 18/01/2017, PROCESSO Nº 7184/2015

Edital de Convocação nº 02
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC ITAQUERA 

“PROFESSOR MIGUEL REALE”, São Paulo em face do previsto 
no item 3, do Capítulo XII do edital de abertura de inscrições 
publicado no DOE de 08/12/2015, CONVOCA o(s) candidato(s), 
abaixo relacionado(s), para o aceite das aulas (vagas), no prazo 
de 03 dias úteis a contar do dia subsequente da presente convo-
cação no DOE, no horário e endereço abaixo indicados.

O(s) candidato(s) convocado(s) comparecerá(ão) com docu-
mento de identidade ou far-se-á representar por procurador 
constituído, munido de documento de identidade do procurador.

A escolha e atribuição de aulas obedecerá rigorosamente a 
ordem de classificação final. O(s) candidato(s) não aproveitado(s) 
aguardará(ão) nova oportunidade de convocação.

O(s) candidato(s) que não atender(em) à convocação, 
recusar(em) as aulas oferecidas, não entregar(em) a documen-
tação para formalizar a admissão, ou deixar(em) de entrar em 
exercício, terá exaurido os direitos decorrentes de sua habilita-
ção no concurso.

Endereço: Avenida Miguel Ignacio Curi nº 360
Bairro: Vila Carmosina Cidade: São Paulo Telefone: 2056-4245
Curso Superior de Tecnologia em: Fabricação Mecânica
Área da Disciplina: Mecânica, Fabricação e Projeto Mecânico
Disciplina e carga horária: Desenho Tecnico Mecânico I, 04 

horas aulas
Número de Vagas: 01
NOME/D.I. – TIPO/CPF/CLASSIFICAÇÃO
Fabio Pinto de Arruda / 24.776.280-5 – RG / 152.569.968-

78 / 2º.*

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES
 EDITAL EACH/ ATAc 054/2017
 Resultado Final / Homologação
Nos dias 01, 02, 03 e 04 de agosto de 2017, nos termos do 

Edital EACH/ ATAc 047/2017 e das demais normas que regula-
mentam os concursos docentes na USP, realizou-se, na Sala de 
Concursos, o processo Seletivo de provas para contratação de 
4 (quatro) professores temporários, em jornada de 12 horas 
semanais, no Curso de Obstetrícia da Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades da Universidade de São Paulo, na Área Assistir e 
Cuidar em Obstetrícia.

Para o processo seletivo, que corresponde à prova escrita e 
a prova didática, realizadas de acordo com o Edital de abertura 
e convocação para as provas publicada no D.O.E. de 11.07.2017 
e cronograma estabelecido pela Banca Examinadora e apresen-
tado às candidatas, inscreveram-se as candidatas: Jéssica Urtado 
da Silva, Leonor Ramos Pinheiro, Michelle Gonçalves da Silva, 
Francine Even de Sousa Cavalieri, Glauce Cristine Ferreira Soares 
e Vivian Oliveira dos Santos. As candidatas Francine Even de 
Sousa Cavalieri e Vivian Oliveira dos Santos não compareceram 
na abertura dos trabalhos.

Ao término das provas, a Comissão Julgadora indicou, 
pela maioria dos seus membros, as candidatas Jéssica Urtado 
da Silva, Leonor Ramos Pinheiro, Michelle Gonçalves da Silva, 
Glauce Cristine Ferreira Soares para a contratação e submete o 
resultado ao Conselho Técnico Administrativo da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo.

Homologado “ad referendum” do Conselho Técnico Admi-
nistrativo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Univer-
sidade de São Paulo em 04 de agosto de 2017.

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
Edital Nº 43/2017/ECA
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO 

DE DOCENTE – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESOLUÇÕES 
5872/2010 E 7354/17.

O Diretor da Escola de Comunicações e Artes da Universi-
dade de São Paulo torna público a todos os interessados que, 
“ad-referendum” do Conselho Técnico Administrativo, estarão 
abertas por 10 dias, no período das 08h30 do dia 07 de agosto 
às 16h00 do dia 16 de agosto de 2017, as inscrições para o pro-
cesso seletivo para a contratação de 1 (um) docente por prazo 
determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1), com salá-
rio de R$ 1.849,66, referência: mês de maio de 2016, com jor-
nada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao Departamento 
de Relações Públicas, Propaganda e Turismo, para ministrar as 
disciplinas de “CRP-0317: Projetos Experimentais em Propagan-
da e Publicidade e CRP-0168: Promoção de Vendas”, 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 Escola de Comunica-
ções e Artes 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, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/, no período 
acima indicado, devendo o candidato apresentar requerimento 
dirigido ao Diretor da Escola de Comunicações e Artes, contendo 
dados pessoais e Área de conhecimento (especialidade) 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, 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 

necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

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

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverão ministrar as seguintes disciplinas:

I. CRP-0317: Projetos Experimentais em Publicidade e 
Propaganda

II. CRP-0168: Promoção de Vendas
5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 

meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 2)
II. Prova Didática (peso 3)
5.1. 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.

5.1.1. 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.

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

5.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
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