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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 candi-
datos 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 2)
II. Prova Didática (peso 3)
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 con-
sulta 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 candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

6.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são 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 sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência 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 
Regimento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e, para o cálculo da 
média individual, a soma dos pesos será o quociente de divisão.

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

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. Vetores: Segmentos orientados e equipolentes, soma de 

ponto com vetor; adição de vetores, comprimento, direção e sen-
tido do vetor, multiplicação de número por vetor, dependência 
linear, bases, matriz mudança de base.

Produtos: Produto escalar, projeção de um vetor, orientação 
do espaço, produto vetorial, produto misto, duplo produto 
vetorial.

Retas e planos: sistemas de coordenadas cartesianas, trans-
formação de coordenadas, equações vetoriais, paramétricas e 
simétricas da reta, equações vetoriais, paramétricas e geral do 
plano, vetor normal a um plano.

II. Função real de uma variável real: Limite e continuidade. 
Funções contínuas. Derivadas. O teorema do valor médio. Máxi-
mos e mínimos. Fórmula de Taylor. Integrais indefinidas. Técnicas 
de integração. Teorema fundamental do cálculo e aplicações. 
Integrais impróprias.

III. Funções com duas ou mais variáveis: limite, continuida-
de, derivadas parciais, diferenciabilidade. Polinômio de Taylor. 
Extremos de função: máximos, mínimos locais e absolutos, 
máximos e mínimos condicionados. Método dos multiplicadores 
de Lagrange. Integrais de funções de várias variáveis: Integral 
dupla, Integral tripla,• Integrais de linha, Teorema de Green.

IV. Equações diferenciais ordinárias: Condições iniciais e 
de contorno, Equação diferencial linear de 1ª ordem, Equações 
separáveis e equações exatas - Equação diferencial linear de 2ª 
ordem homogênea e não homogênea.

10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 
do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
http://www.ffclrp.usp.br/, à página institucional da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo, e às publicações no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo.

11. O não comparecimento do candidato às provas pro-
gramadas implicará automaticamente na sua desistência do 
processo seletivo.

12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
CTA da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo, para fins de homologação, 
após exame formal.

13. 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.

14. 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.

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 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 FFCLRP da USP, Avenida Ban-
deirantes, 3900, Campus da USP Ribeirão Preto, bairro Monte 
Alegre – Ribeirão Preto, SP (17.1.1150.59.4).

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DA USP
Comunicado/Recomposição
A Congregação da Faculdade de Filosofia, em sessão extra-

ordinária, tendo em vista impedimentos de membros da Comis-
são Julgadora do concurso público de títulos e provas visando à 
obtenção do título de Livre-Docente no Departamento de Geo-
grafia, disciplina de Teoria e Método da Geografia II, conforme 
Edital FFLCH/nº. 001/2017 de 18/02/2017(Prot. 2017.5.274.8.8) 
aprovou a recomposição da referida comissão: Titulares: Amélia 
Luísa Damiani (DG – FFLCH, Livre Docente, Presidente 1), André 

da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, nos 
termos das Resoluções USP nºs. 5.872/10, 7.335/17 (artigo 9º-A) 
e 7.354/17, para o Ensino de Biologia, conforme Edital FEUSP nº 
25/2017 publicado no D.O. de 19/07/2017, página 172 e retifica-
ção publicada no D.O. de 28/07/2017, página 173.

Na mesma data aprovou “ad referendum” do Conselho Téc-
nico Administrativo – CTA, a composição da Comissão Julgadora 
do referido Processo Seletivo como segue: Titulares - Professores 
Doutores Marta Marandino (Professora Livre-Docente do EDM/
FEUSP), Celi Rodrigues Chaves Dominguez (Professora Doutora 
da EACH/USP) e Gerardo Kuntschik (Professor Doutor da EACH/
USP) e, para Suplente o Professora Doutora Adriana Pugliese 
Netto Lamas (Professora Doutora da UFABC). A Faculdade 
de Educação da USP convoca os candidatos acima, inscritos 
e habilitados para o Processo Seletivo que será realizado no 
dia 08/08/2017 (terça-feira), às 09h00, na sala 122 do Bloco B 
da FEUSP, à Av. da Universidade, 308, quando deverão tomar 
conhecimento, por escrito, do calendário das provas previstas no 
edital acima mencionado.

 Faculdade de Educação
Comunicado
Edital de Convocação nº 31/2017
A Diretoria da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo comunica que em 03/08/2017, aprovou “ad referen-
dum” do Conselho Técnico Administrativo - CTA as inscrições 
dos candidatos: Luiz Alexandre Simões de Castro, Flávia Fina 
Frnco, Tammy Iwasa Arai, Deise Dias Semim, Danilo Aqueu Rufo, 
Renata Vasconcelos Alves Silveira, Alan Dantas dos Santos Felis-
berto, Paola Cristina Roque Lemes, Adriana Marcelino Almeida, 
Ighor Luiz Azevedo Teixeira, Fernanda Luise Kistler Vidal, Marcela 
Corrêa Vedolin, Patricia Oristanio Vaz de Lima Abbate, Marli 
Quinzan Jonas, Carla Wanessa do Amaral Caffagni, Eloisa Cris-
tina Gerolin, Daniela Harumi Toma, Fernando de Jesus Guilger, 
Natalia Almeida Santos Mattos, Rodrigo Hissashi Tsuzuki, Lucie-
ne Dias Fernandes Cafer, Edmara Tereza Meira e Nico, Viviane F. 
Mattos, Sheina Koffler e Sandra Okabayashi Miyaji e não aceitou 
as inscrições dos candidatos: Daniela Cristina Oliveira Anastacio, 
Pedro Neves da Rocha, Carlos Aparecido da Silva Junior, Kathe-
rine Garcia Ravelli, Nathália Florencia Barros Azeredo, Mayra 
Jamas e Adriana Ribeiro de Oliveira Marques (não anexaram 
comprovante de Licenciatura em Biologia ou Ciências) quando 
de suas inscrições ao processo seletivo para a contratação de 2 
(dois) Professores(as), por prazo determinado, com jornada de 
12 horas semanais, junto à Escola de Aplicação da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo, nos termos das Resolu-
ções USP nºs. 5.872/10, 7.335/17 (artigo 9º-A) e 7.354/17, para o 
Ensino de Ciências, conforme Edital FEUSP nº 24/2017 publicado 
no D.O. de 18/07/2017, página 182 e retificação publicada no 
D.O. de 28/07/2017, página 173.

Na mesma data aprovou “ad referendum” do Conselho Téc-
nico Administrativo – CTA, a composição da Comissão Julgadora 
do referido Processo Seletivo como segue: Titulares - Professores 
Doutores Ermelinda Moutinho Pataca (Professora Doutora do 
EDM/FEUSP), Livia de Araújo Donnini Rodrigues (Professora 
Doutora do EDM/FEUSP) e Luciana Maria Viviani (Professora 
Doutora da EACH/USP) e, para Suplente o Professor Doutor 
Manoel Oriosvaldo de Moura (Professor Titular aposentado do 
EDM/FEUSP). A Faculdade de Educação da USP convoca os can-
didatos acima, inscritos e habilitados para o Processo Seletivo 
que será realizado no dia 08/08/2017 (terça-feira), às 08h00, 
na sala 122 do Bloco B da FEUSP, à Av. da Universidade, 308, 
quando deverão tomar conhecimento, por escrito, do calendário 
das provas previstas no edital acima mencionado.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 EDITAL ATAc 019/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo torna público a 
todos os interessados que, conforme aprovação pelo Conselho 
Técnico-Administrativo, em reunião realizada em 03/08/2017, 
estarão abertas por 17 dias, no período das 9h do dia 09-08-
2017 às 17h do dia 25-08-2017, as inscrições para o processo 
seletivo para a contratação de 1 (um) 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 Computação e Matemática, 
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 CTA da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribei-
rão Preto 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, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/, no período 
acima indicado, devendo o candidato apresentar requerimento 
dirigido ao Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 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 (para Pro-

fessor 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 
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(s) candidato(s) aprovado(s), 
ao ser(em) contratado(s), deverá(ão) ministrar as seguintes 
disciplinas:

I. 5950165 - Vetores e Geometria Analítica
II. 5950253 - Cálculo Diferencial e Integral I
III. 5950254 - Cálculo Diferencial e Integral II
IV. 5950307 - Cálculo Diferencial e Integral III
5. O processo seletivo será processado por meio de ava-

liações 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, sucessivamen-
te, 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 convoca-
ções para a contratação, até, caso necessário, esgotar-se a lista 
de habilitados.

ao Adulto e ao Idoso Hospitalizados em Situação Clínica; ERG 
0342 Cuidado Integral ao Adulto e ao Idoso Hospitalizados em 
Situação Clínica; ERG 0410 Organização e Gestão em saúde e 
Enfermagem na atenção hospitalar; ERG 0309 Administração 
aplicada a enfermagem hospitalar; ERG 0340 Organização e 
Gestão em saúde e enfermagem na atenção hospitalar I; ERG 
0341 Organização e Gestão em saúde e enfermagem na atenção 
hospitalar II.

Encaminhe-se este relatório à apreciação do Conselho 
Técnico Administrativo da Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo, para fins de homologação.”

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE 
RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABI-

LIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Comunicado
O Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Con-

tabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo apro-
vou “ad referendum” do Conselho Técnico-Administrativo em 
02/08/2016, as seguintes inscrições ao processo seletivo para 
contratação de 01 (um) docente por prazo determinado, como 
Professor Contratado III (Doutor) ou como Professor Contratado 
II (Mestre), para o Departamento de Economia - Edital FEA-RP 
024/2017, publicado no D.O.E. em 18/07/2017, bem como a 
composição da comissão de seleção:

Candidatos
Matheus Silveira Franco
Míriam Costa Toyama
Gedir Silva de Souza
Gian Paulo Soave
José Antonio de Souza
Diego Sarti de Souza
Matheus Anthony de Melo
Marcio Augusto Miguel Cunha
Celso Eugênio Breta Fontes
Daniel Spinoso Prado
Helton Neves Canguçu Oliveira
Graziele Laska Harmatiuk
Comissão de Seleção
Titulares
Bruno Cesar Aurichio Ledo – Professor Doutor do Departa-

mento de Economia da FEA-RP/USP;
Edgard Monforte Merlo – Professor Associado do Departa-

mento de Administração da FEA-RP/USP;
Marcelo Augusto Ambrozini – Professor Doutor do Departa-

mento de Contabilidade da FEA-RP/USP;
Suplentes
Ricardo Luis Chaves Feijó – Professor Associado do Depar-

tamento de Economia da FEA-RP/USP;
Luciano Nakabashi – Professor Doutor do Departamento de 

Economia da FEA-RP/USP;
Perla Calil Pongeluppe Wadhy Rebehy – Professora Doutora 

do Departamento de Administração da FEA-RP/USP;
Alexandre Bevilaqua Leoneti – Professor Doutor do Depar-

tamento de Administração da FEA-RP/USP.
Ficam convocados para a primeira etapa de avaliações a 

Comissão de Seleção e os candidatos portadores do título de 
Doutor:

Matheus Silveira Franco
Míriam Costa Toyama
Gedir Silva de Souza
Gian Paulo Soave.
A primeira etapa será realizada no período de 10 a 

15/8/2017.
Os candidatos deverão se apresentar no dia 10/8/2017, 

às 9h, na Sala de Concursos e Defesas (sala 43 – Bloco B2) 
da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 
Ribeirão Preto - Avenida dos Bandeirantes, 3900.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 Faculdade de Educação
Comunicado
Edital de Convocação nº 29/2017
A Diretoria da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo comunica que em 03/08/2017, aprovou “ad referen-
dum” do Conselho Técnico Administrativo - CTA as inscrições 
dos candidatos: João Marcos de Almeida Bispo, Erika Molina, 
Thaís Lopes Romero, Tamara Regina Calvo Demarco, Delmarcio 
Gomes Da Silva, Adriana Nori de Macedo, Noriberto Araujo 
Pradie, Henrique Joel Traesel, Carlos Eduardo Souto de Oliveira, 
Marcus Vinícius Cangussu Cardoso, Nathália Florencia Barros 
Azeredo, Gabriel Sebton Carvalho de Oliveira, Luciene Dias Fer-
nandes Cafer, Nathalia Simone, Ruth Flavia Vera Villamil Jaimes, 
Cléia Justino Nunes, Márcia Brandão Rodrigues Aguilar e Aroldo 
Nascimento Silva e não aceitou as inscrições dos candidatos: 
Pedro Neves da Rocha, Milena Bagetti, Greice Kelle Viegas 
Saraiva, Jennifer Amanda Zsürger Nagy, Fernando Alves de Lima 
Franco, Leonardo Teixeira da Silveira e Nedher Sanchez Ramirez 
(não anexaram comprovante de Licenciatura em Química) quan-
do de suas inscrições ao Processo Seletivo para a contratação 
de 1 (um) Professor(a), por prazo determinado, com jornada de 
12 horas semanais, junto à Escola de Aplicação da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo, nos termos das Resolu-
ções USP nºs. 5.872/10, 7.335/17 (artigo 9º-A) e 7.354/17, para 
o Ensino de Química), conforme Edital FEUSP nº 23/2017 publi-
cado no D.O. de 18/07/2017, página 182 e retificação publicada 
no D.O. de 28/07/2017, página 172.

Na mesma data aprovou “ad referendum” do Conselho 
Técnico Administrativo – CTA, a composição da Comissão 
Julgadora do referido Processo Seletivo como segue: Titulares - 
Professores Doutores Diana Gonçalves Vidal (Professora Titular 
do EDF/FEUSP), Marcelo Giordan (Professor Associado do EDM/
FEUSP) e Maria Eunice Ribeiro Marcondes (Professora Doutora 
do IQ/USP) e, para Suplente o Professor Doutor Agnaldo Arroio 
(Professor Associado do EDM/FEUSP). A Faculdade de Educação 
da USP convoca os candidatos acima, inscritos e habilitados 
para o Processo Seletivo que será realizado no dia 07/08/2017 
(segunda-feira), às 08h00, na sala 122 do Bloco B da FEUSP, à 
Av. da Universidade, 308, quando deverão tomar conhecimento, 
por escrito, do calendário das provas previstas no edital acima 
mencionado.

 Faculdade de Educação
Comunicado
Edital de Convocação nº 30/2017
A Diretoria da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo comunica que em 03/08/2017, aprovou “ad referen-
dum” do Conselho Técnico Administrativo - CTA as inscrições 
dos candidatos: Luiz Alexandre Simões de Castro, Ana Lucia 
Gerardi Spinola, Ana Paula Zampieri Silva de Pietri, Tammy Iwasa 
Arai, Alan Akel, Carolina Gregorutti dos Santos, Danilo Aqueu 
Rufo, Renata Vasconcelos Alves Silveira, Bruna Priscila Almeida 
Pires, Alan Dantas dos Santos Felisberto, Julio Sergio dos Santos, 
Paola Cristina Roque Lemes, Gabriela Virginia Moreira, Marcelo 
Medina de Souza, Diana Bertuol Garcia, Cristiano Sampaio 
Costa, Eloisa Cristina Gerolin, Valquiria Tiago dos Santos, Daniela 
Harumi Toma, Andrina Guimarães Silva Braga, Rodrigo Hissashi 
Tsuzuki, Gabriela Fiorentin de Oliveira, Sheina Koffler, Ivan Yuri 
Correto Dutra, Janaina Gomes da Silva, Ana Cristina Fazza, Marli 
Quinzan Jonas, Patricia Tachinardi Andrade Silva, Paloma Cristina 
da Silva Raimundo e não aceitou as inscrições dos candidatos: 
Michelle Alves da Silva, Paulo Silva Wolf, Maria Tereza Osorio 
Mallmann Franco, Andrés Calonge Méndez, Flavia Thomazotti 
Claro, Raimundo Novaes Alencar Junior, Mayra Jamase, Thais 
Cordeiro Teixeira (não anexaram comprovante de Licenciatura 
em Biologia) quando de suas inscrições ao seletivo para a 
contratação de 1 (um) Professor(a), por prazo determinado, 
com jornada de 12 horas semanais, junto à Escola de Aplicação 

 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO 
PRETO
 EDITAL ATAC/SCAPAC 45/2017
RESULTADO FINAL/CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
A Diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

USP torna público o Resultado Final/Classificação do Processo 
Seletivo para contratação de um docente por prazo determina-
do, na categoria Professor Contratado II (Professor Assistente), 
em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao Depar-
tamento de Enfermagem Geral e Especializada/ Áreas de Funda-
mentos de Enfermagem, Enfermagem Clinica e Administração 
Aplicada à Enfermagem, realizado de acordo com o Edital ATAC/
SCAPAC 34/2017, de Abertura de Processo Seletivo Simplificado, 
publicado no DOE de 8/8/2017 e Edital ATAC/SCAPAC 40/2017 
de Convocação para Provas, publicado no DOE 28/8/2017.

Classificação:
1º - Márcia Beatriz Berzoti Gonçalves
O relatório final foi aprovado pelo referido Conselho, em sua 

261ª sessão ordinária, realizada em 4/8/2017, conforme segue:
“No dia 31 de julho de 2017, às 8 horas e 4 minutos, na 

sala da Congregação, foi instalada a sessão para realização dos 
trabalhos do processo seletivo para preenchimento de um claro 
docente por prazo determinado, na categoria Professor Contra-
tado III (Professor Doutor) ou Professor Contratado II (Professor 
Assistente), em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto 
ao Departamento de Enfermagem Geral e Especializada nas 
áreas de Fundamentos de Enfermagem, Enfermagem Clínica e 
Administração Aplicada à Enfermagem, para o qual se inscreveu 
a candidata portadora do título de Doutor: 1) Beatriz Maria 
Jorge e os candidatos portadores do título de Mestre: 1) Sérgio 
Valverde Marques dos Santos, 2) Márcia Beatriz Berzoti Gon-
çalves, 3) Luciana Emi Kakushi Baldo e 4) Thais Helena Devitto 
Meira. A Comissão de Seleção indicada pelo Conselho Técnico 
Administrativo da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, para realizar os trabalhos deste pro-
cesso seletivo está composta por: Profª Drª Silvia Rita Marin da 
Silva Canini – (Presidente), Professor Associado do Departamen-
to de Enfermagem Geral e Especializada da EERP/USP; Profª Drª 
Thais de Oliveira Gozzo - Professor Associado do Departamento 
de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da EERP/USP; 
Profª Drª Ana Carolina Guidorizzi Zanetti - Professor Doutor do 
Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas 
da EERP/USP.

A candidata Beatriz Maria Jorge formalizou sua desistência, 
sendo, portanto convocados os candidatos portadores do título 
de Mestre. Também formalizaram desistências as candidatas 
com o título de Mestre: Luciana Emi Kakushi Baldo e Thaís 
Helena Devitto Meira.

Na abertura do processo seletivo, apresentou-se para a 
prova a candidata 2) Márcia Beatriz Berzoti Gonçalves. O candi-
dato 1) Sérgio Valverde Marques dos Santos não compareceu. A 
Comissão de Seleção deu ciência do cronograma das provas à 
candidata, que concordou com a proposta apresentada.

A seguir, às 8 horas e 25 minutos, a candidata Márcia Bea-
triz Berzoti Gonçalves tomou conhecimento da lista de pontos 
da Prova Didática. Não havendo objeção, deu-se a realização 
do sorteio pela candidata. O ponto sorteado foi o de nº 8 – “O 
papel do enfermeiro na prevenção e no controle de infecção 
nos cenários clínicos, utilizando o processo de enfermagem”. 
A candidata foi orientada sobre as vinte e quatro horas para a 
preparação da prova e dispensada.

No dia 1 de agosto de 2017, às 8 horas e 28 minutos, na 
sala da Congregação, a candidata Márcia Beatriz Berzoti Gon-
çalves tomou conhecimento e concordou com a lista de pontos 
da Prova Escrita. Foi orientada de que, decorridas vinte e quatro 
horas, deveria estar à disposição da Comissão de Seleção para o 
sorteio do ponto e realização dessa prova.

Às 8 horas e 30 minutos teve início a PROVA DIDÁTICA da 
candidata Márcia Beatriz Berzoti Gonçalves, terminando às 9 
horas e 41 minutos.

Em sessão secreta, a Comissão de Seleção procedeu à 
avaliação da prova didática.

Foram observados os seguintes critérios: I. cumprimento 
do tempo regimental previsto; II. Planejamento (objetivos, 
conteúdo, recursos didáticos e bibliografia); III. Desenvolvimento 
Didático (introdução ao assunto, clareza, abrangência, funda-
mentação teórica, adequação do conteúdo, desenvolvimento 
sequencial, tempo de duração). IV. Postura do candidato (segu-
rança, linguagem, atitude).

A candidata Márcia Beatriz Berzoti Gonçalves apresentou a 
aula em 41 minutos. Utilizou recursos audiovisuais apropriados. 
Entregou plano de aula no qual descreveu os objetivos da aula, 
conteúdo, metodologia que incluiu forma de avaliação do tema. 
As referências citadas são atuais e pertinentes. Durante a aula 
expositiva, demonstrou segurança e interagiu com o público. 
Dentre as diferentes infecções relacionadas à assistência à 
saúde, abordou apenas a pneumonia relacionada à ventilação 
mecânica quanto aos aspectos epidemiológicos e de patogêne-
se. Não apresentou as intervenções de enfermagem aplicáveis 
para prevenção desse evento.

No dia 2 de agosto de 2017, às 8 horas e 28 minutos, 
na sala da Congregação, a Senhora Presidente reinstalou os 
trabalhos, sendo sorteado o ponto de nº 8 – “Assistência de 
enfermagem a adultos e aos idosos hospitalizados em situações 
clinicas, com foco nas intervenções relacionadas à alteração nas 
necessidades humanas básicas de eliminação”.

A candidata foi informada de que teria uma hora para con-
sulta bibliográfica, e após teria quatro horas para a realização da 
referida prova. Em seguida, deu início a mesma, que foi realizada 
dentro dos preceitos legais exigidos, encerrando-se dentro do 
prazo regulamentar previsto.

Às 14 horas os trabalhos foram reiniciados e a candidata 
procedeu à leitura da Prova Escrita.

A Comissão de Seleção, em sessão secreta, passou à 
atribuição de notas, avaliando essa prova, de acordo com os 
seguintes critérios: I. Forma (organização e desenvolvimento do 
conteúdo, redação-ortografia, clareza, precisão e objetividade); 
II. Conteúdo (fundamentação teórica e domínio da temática, 
análise crítica do assunto).

A candidata Márcia Beatriz Berzoti Gonçalves elaborou uma 
prova com introdução contextualizando o cenário das doenças 
crônicas não transmissíveis, bem como a transição epidemio-
lógica que vem ocorrendo nos últimos anos na área da saúde. 
Abordou as etapas do processo de enfermagem de maneira clara 
e objetiva. Em relação à necessidade de eliminação ficou restrita 
à eliminação intestinal e ao diagnóstico de enfermagem “Cons-
tipação” e à intervenção de enfermagem “Controle de consti-
pação/impactação” deixando de abordar outros diagnósticos 
de enfermagem relativos à eliminação intestinal e eliminação 
vesical. Não fez uma correlação entre a introdução e a temática 
“necessidade de eliminação”.

Ao término do processo de seleção, em sessão pública, foi 
divulgado o resultado geral obtido pela candidata, registrando-
-se as notas que lhe foram conferidas, conforme segue:

Candidata 1: MÁRCIA BEATRIZ BERZOTI GONÇALVES
EXAMINADORES - PROVA DIDÁTICA (peso 4) - PROVA 

ESCRITA (peso 1) - - MÉDIA PONDERADA
Profª Drª Silvia Rita Marin da Silva Canini - 7,0 - 7,0 - 7,0
Profª Drª Thais de Oliveira Gozzo - 7,0 - 7,0 - 7,0
Profª Drª Ana Carolina Guidorizzi Zanetti - 7,0 - 7,0 - 7,0
De acordo com as notas atribuídas, a Comissão de Seleção 

indica a candidata Márcia Beatriz Berzoti Gonçalves para o 
preenchimento do claro de docente, na categoria Professor 
Contratado II (Professor Assistente), em jornada de 12 horas 
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Enfermagem 
Geral e Especializada, para atuar nas disciplinas: ERG 0232 Fun-
damentos de Enfermagem; ERG 0234 Integralidade do Cuidado 
em Saúde III; ERG 0344 Fundamentos de Enfermagem; ERG 
0343 Cuidado Integral em Saúde III; ERG 0307 Cuidado Integral 
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