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

13. 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.

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

15. É de responsabilidade do candidato, o acompanhamen-
to do andamento do processo seletivo por meio de acesso ao 
link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao e às publicações no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo. O não comparecimento 
implicará automaticamente na desistência do candidato.

16. O resultado do processo seletivo será homologado 
pelo CTA.

17. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/07/2018, nos termos esta-
belecidos das Resoluções nºs 5872/2010 e 7335/2017, podendo 
ser prorrogada somente uma vez, por igual período, desde que a 
soma dos períodos não ultrapasse o prazo de dois anos.

18. O docente contratado por prazo determinado ficará sub-
metido ao Estatuto dos Servidores da Universidade de São Paulo, 
e vinculados ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS.

19. São condições de admissão: Estar apto no exame 
médico pré-admissional realizado pela USP e ser autorizada a 
acumulação, caso o candidato exerça outro cargo, emprego ou 
função pública.

20. Maiores informações, bem como as normas pertinentes 
ao processo seletivo, encontram-se à disposição do interessados 
na Assistência Acadêmica do Instituto de Matemática e Estatís-
tica da Universidade de São Paulo, situada na Rua do Matão, 
1010 – Bloco A – Térreo, sala 33, ou ainda, poderão ser obtidas 
pelo telefone (11)3091-6104 ou pelo e-mail: ataac@ime.usp.br.

www.ime.usp.br

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a) 

candidato(a) classificado(a) no Concurso Público, Edital de 
Abertura 17/2016, para preenchimento da função especificada: 
PAEPE - Profissional para Assuntos Administrativos - junto à 
Unicamp. Classif. - Nome 3º - EMERSON JOSE FERRI.

O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente 
dia 14 de Agosto de 2017 às 09:00 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da 
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo 
- Campinas - SP, para tratar de assunto referente à admissão e 
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao, bem como os 
documentos solicitados no item 8.2 do edital de abertura.

O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

 SECRETARIA GERAL
 EDITAL
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR – MS-3.1
A Diretora da Faculdade de Tecnologia da Universidade 

Estadual de Campinas, através da Secretaria Geral, torna públi-
ca a abertura de inscrições para o concurso público de provas 
e títulos, para provimento de 01 cargo de Professor Doutor, 
nível MS-3.1, em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, 
nos termos do item 2, na área de Saneamento Ambiental, 
nas disciplinas EB102 - Geometria Analítica e Álgebra Linear, 
EB201 - Cálculo II, EB406 - Cálculo Numérico e EB901 - Modelos 
Computacionais para Sistemas Ambientais, da Faculdade de 
Tecnologia da Universidade Estadual de Campinas.

1. DO REQUISITO MÍNIMO PARA INSCRIÇÃO
1.1. - Poderá se inscrever no concurso o candidato que, no 

mínimo, seja portador do Título de Doutor.
1.2. - É desejável que o candidato tenha o seguinte perfil:
1.2.1. Formação desejada: Graduação e/ou Pós-Graduação 

em Engenharia, Matemática Aplicada ou áreas afins. Possuir 
linhas de pesquisa nas áreas análogas do concurso e publica-
ções, em quantidade e qualidade, compatíveis para se credenciar 
no Programa de pós-graduação da Faculdade de Tecnologia, 
o qual possui caráter interdisciplinar. No âmbito da pesquisa, 
espera-se seu envolvimento com as pesquisas desenvolvidas na 
área de modelagem de sistemas ambientais, em consonância 
com as pesquisas já existentes na Faculdade de Tecnologia. 
Espera-se ainda que o candidato aprovado oriente iniciações 
científicas, trabalhos de conclusão de curso e demais projetos 
e atividades docentes no âmbito do ensino. Assim como, propor 
ações e/ou projetos de extensão (comunitária e/ou universitária), 
contemplando os 3 (três) pilares de atuação docente exigidos 
pela Universidade: Ensino, Pesquisa e Extensão.

1.2.2. A inscrição de candidato que deixar de atender ao 
perfil desejável não será indeferida por este motivo.

2. DO REGIME DE TRABALHO
2.1. Nos termos do artigo 109 do Estatuto da UNICAMP, o 

Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) 
é o regime preferencial do corpo docente e tem por finalidade 
estimular e favorecer a realização da pesquisa nas diferentes 
áreas do saber e do conhecimento, assim como, correlatamente, 
contribuir para a eficiência do ensino e para a difusão de ideias 
e conhecimento para a comunidade.

2.2. Ao se inscrever no presente concurso público o candida-
to fica ciente e concorda que, no caso de admissão, poderá ser 
solicitada, a critério da Congregação da Unidade, a apresenta-
ção de plano de pesquisa, que será submetido à Comissão Per-
manente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa – CPDI 
– para avaliação de possível ingresso no Regime de Dedicação 
Integral à Docência e à Pesquisa – RDIDP.

2.3. O Regime de Dedicação Integral à Docência e à 
Pesquisa (RDIDP) está regulamentado pela Deliberação CONSU-
-A-02/01, cujo texto integral está disponível no sítio:

h t t p : / / w w w. p g . u n i c a m p . b r / m o s t r a _ n o r m a .
php?consolidada=S&id_norma=2684.

2.4. O aposentado na carreira docente aprovado no con-
curso público somente poderá ser admitido no Regime de 
Turno Parcial (RTP), vedada a extensão ao Regime de Dedicação 
Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), conforme Deliberação 
CONSU-A-08/2010.

2.5. A remuneração inicial para o cargo de Professor Doutor, 
MS-3.1, da Carreira do Magistério Superior é a seguinte:

a) RTP – R$ 1.849,69
b) RTC – R$ 4.695,29
c) RDIDP – R$ 10.670,95
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições deverão ser feitas de forma presencial 

pelo candidato ou por seu procurador (procuração simples) nos 
dias úteis compreendidos dentro do prazo de 30 dias úteis, a 
contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação deste 
edital no Diário Oficial do Estado – DOE –, no horário das 9h00 
às 12h00 e das 14h00 às 17h00, na Assistência Técnica da 
Faculdade de Tecnologia.

Endereço: Rua Paschoal Marmo, 1888. Jardim Nova Itália, 
Limeira – SP, CEP 13.484-332.

 INSTITUTO DE MATEMÁTICA E 
ESTATÍSTICA
 INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
EDITAL ATAc 021/2017
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E CON-

VOCAÇÃO PARA AS PROVAS
O Diretor do Instituto de Matemática e Estatística da Uni-

versidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, de acordo com a aprovação do Conselho Técnico Admi-
nistrativo em 03/08/2017, estarão abertas, no período de 09 a 
29/08/2017, das 09 horas do dia 09 de agosto às 17 horas do 
dia 29 de agosto de 2017, as inscrições para contratação de um 
docente por prazo determinado, como Professor Contratado II 
(Assistente), recebendo o salário de R$ 1.322,41 (um mil, trezen-
tos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos), em jornada 
de 12 horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de 
Matemática, nos termos da Resolução n.º 5.872/10 e alterações 
posteriores, bem como da Resolução n.º 7.354/17.

1. Cabe ao Conselho Técnico Administrativo, na abertura 
do processo seletivo, indicar os membros da Comissão Exami-
nadora, que será composta por 3 (três) docentes do Instituto, 
sendo um do Departamento de Matemática e dois de outros 
Departamentos do IME-USP, de acordo com os termos da Reso-
lução n.º 7.354/17.

2. As inscrições serão feitas exclusivamente, por meio do 
link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao no período acima indi-
cado, devendo o candidato apresentar requerimento dirigido ao 
Diretor do IME, contendo endereço atualizado e acompanhado 
dos seguintes documentos:

I – documento de identificação (RG/RNE, ou PASSAPORTE);
II – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 

publicados, das atividades realizadas pertinentes ao processo 
seletivo e as demais informações que permitam avaliação de 
seus méritos, em formado digital;

III - prova de que é portador do título de mestre outorgado 
pela USP, por ela reconhecido 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 candidato estrangeiro aprovado no processo seletivo e 
indicado para contratação por tempo determinado só poderá ser 
contratado se apresentar visto temporário ou permanente que 
faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil.

4. O processo seletivo terá validade imediata exaurindo-
-se com a convocação e eventual contratação do candidato 
aprovado.

5. Atribuição da função: ministrar as disciplinas a serem 
atribuídas pelo Departamento de Matemática.

6. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 
meio de atribuição de notas em provas que serão realizadas em 
duas fases, na seguinte conformidade:

1a Fase (eliminatória) – prova escrita (peso 3).
2a Fase:
I - prova didática (peso 4);
II – prova de arguição e julgamento do memorial (peso 3).
I - Primeira fase- PROVA ESCRITA – Caráter Eliminatório
7. As provas escrita e didática versarão sobre o seguinte 

programa: Transformações de Rn em Rp; Teorema da função 
implícita em duas variáveis; Enunciados dos teoremas da função 
implícita e da função inversa; Regra da cadeia; Máximos e 
mínimos condicionados; Multiplicadores de Lagrange; Integrais 
duplas e triplas; Integrais de linha e de superfície; Teoremas de 
Green, Gauss e Stokes; Campos conservativos. Baseado na disci-
plina MAT0211 – Cálculo Diferencial e Integral III.

8. A prova escrita será realizada de acordo com o disposto 
no artigo 139 do Regimento Geral da USP:

I - A Comissão organizará uma lista de dez pontos, com 
base no programa mencionado no item 7, e dela dará conhe-
cimento aos candidatos vinte e quatro horas antes do sorteio 
do ponto;

II - Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

Parágrafo Único - O candidato poderá propor a substituição 
de pontos imediatamente após tomar conhecimento de seus 
enunciados, se entender que não pertencem ao programa do 
processo seletivo, cabendo à Comissão Examinadora decidir, de 
plano, sobre a procedência da alegação.

III - Durante sessenta minutos, após o sorteio, será permiti-
da a consulta a livros, periódicos e outros documentos bibliográ-
ficos 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;

IV - 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;

V - A prova que será lida pelo candidato em sessão pública, 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da Comissão de Seleção, ao se abrir a sessão;

VI – cada prova será avaliada pelos membros da Comissão 
Julgadora, individualmente.

Parágrafo primeiro: O candidato que obtiver nota na prova 
escrita menor do que 7,0 (sete) da maioria dos membros da 
Comissão Julgadora, será eliminado do concurso.

Parágrafo segundo: A Comissão Julgadora apresentará, em 
sessão pública, as notas recebidas pelos candidatos na prova 
escrita eliminatória.

II - Segunda fase - PROVA DIDÁTICA, ARGUIÇÃO E JULGA-
MENTO DO MEMORIAL

9. A prova didática será realizada de acordo com o disposto 
no artigo 137 do Regimento Geral da USP:

I - a comissão julgadora, com base no programa mencio-
nado no item 7, organizará uma lista de dez pontos, da qual 
os candidatos tomarão conhecimento imediatamente antes do 
sorteio do ponto;

II - a realização da prova far-se-á vinte e quatro horas após 
o sorteio do ponto;

III - o candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário;

IV - a duração mínima da prova será de quarenta minutos e 
a máxima de sessenta;

V – a prova didática será pública;
VI - 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;

VII - Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas;

VIII - Se o número de candidatos o exigir, eles serão divi-
didos em grupos de no máximo três, observada a ordem de 
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova;

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

10. No julgamento do memorial, a Comissão deverá 
apreciar:

I - produção científica, literária, filosófica ou artística;
II - atividade didática universitária;
III - atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
IV - atividades profissionais;
V - diplomas e dignidades universitárias.
11. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 

Regimento do Instituto de Matemática e Estatística e, para 
cálculo da média individual, a soma dos pesos será o quociente 
de divisão.

X. Manifestações cutâneas de doenças imunológicas
XI. Infecções Bacterianas da pele
XII. Dermatozoonoses
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 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 de 
Ribeirão Preto, 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 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 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 Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da USP, à Av. Bandeirante 3900, Monte Alegre, Ribeirão 
Preto – SP, pelos e-mail ruysordi@fmrp.usp.br ou atac@fmrp.usp.
br ou telefone (16) 3315-3114.

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 Edital SVPES FSP nº 002/2017
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

convoca o candidato LEONARDO MACHADO PITOMBO a compa-
recer ao Centro de Serviços Compartilhados em Recursos Huma-
nos – Quadrilátero da Saúde, situado à Av. Dr. Arnaldo, nº 455, São 
Paulo – SP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da publicação 
desta convocação, das 08h00 as 17h00, munido de todos os 
documentos para dar andamento a sua contratação pelo Regime 
Autárquico, conforme Edital FSP nº 013/2017 de Resultado Final, 
para a função de Professor Doutor III (Professor Doutor) junto ao 
Departamento de Saúde Ambiental – proc. USP.: 2017.1.2647.1.8.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
 RETIFICAÇÃO DO COMUNICADO ICB.ATAC. 06/2017
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO INSTITUTO DE CIÊNCIAS 

BIOMÉDICAS
CONCURSO PARA OBTENÇÃO DE TITUTO DE LIVRE-DOCÊN-

CIA DO DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA
ACEITE DE INSCRIÇÃO E INDICAÇÃO DE COMISSÃO JUL-

GADORA
Onde-se-lê:... À Comissão Julgadora fica assim constituída, 

Professores Doutores: João Renato Rebello Pinho, Luiz Tadeu 
Moraes Figueiredo, Eurico de Arruda Neto, Luis Carlos de Souza 
Ferreira, Edison Luiz Durigon. Suplentes do ICB pela ordem: 
Professores Doutores: Benedito Correa, Lourdes Isaac, Mario Julio 
Avila Campos, Niels Olsen Saraiva Camara, Marcia Pinto Alves 
Mayer, Marilis do Valle Marques, Carlos Pelleschi Taborda, Jorge 
Timenetsky. Suplentes estranhos ao ICB pela ordem: João Pessoa 
Araújo Junior, Mauricio Lacerda Nogueira, Luiz Mario Ramos 
Janini, Mari Cleide Sogayar. A Presidência da Comissão Julgadora, 
de acordo com a deliberação da C. Congregação, será exercida 
pelo Professor Doutor Edison Luiz Durigon. Referente Processo de 
Concurso no. 2017.1.322.42.1.

Leia-se:... À Comissão Julgadora fica assim constituída, Pro-
fessores Doutores: João Renato Rebello Pinho, João Pessoa Araújo 
Junior, Luiz Tadeu Moraes Figueiredo, Benedito Correa, Edison 
Luiz Durigon. Suplentes do ICB pela ordem: Professores Doutores: 
Lourdes Isaac, Mario Julio Avila Campos, Niels Olsen Saraiva 
Camara, Marcia Pinto Alves Mayer, Marilis do Valle Marques, 
Carlos Pelleschi Taborda, Jorge Timenetsky. Suplentes estranhos 
ao ICB pela ordem: Mauricio Lacerda Nogueira, Luiz Mario Ramos 
Janini, Mari Cleide Sogayar. A Presidência da Comissão Julgadora, 
de acordo com a deliberação da C. Congregação, será exercida 
pelo Professor Doutor Edison Luiz Durigon. Referente Processo de 
Concurso no. 2017.1.322.42.1.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E 
DE COMPUTAÇÃO
 EDITAL ATAc/ICMC-USP nº 057/2017
Despacho do Diretor “ad referendum” do CTA – ICMC, de 

04/08/2017.
HOMOLOGANDO, a primeira etapa de avaliações do proces-

so seletivo para contratação de dois docentes, como professor 
contratado nível III (Doutor) ou nível II (Mestre) para o Depar-
tamento de Matemática Aplicada e Estatística, do ICMC-USP, 
conforme Editais EDITAL ATAc/ICMC/SME-USP nº 045/2017 e 
ATAc/ICMC/USP nº 056/2017, de Abertura de Processo Seletivo 
e Resultado Final/Classificação da primeira etapa de avaliações, 
respectivamente.

 Edital ATAc/ICMC/USP nº 058/2017
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS DA SEGUNDA ETAPA DE 

AVALIAÇÕES.
Considerando que na primeira etapa de avaliações do 

processo seletivo para contratação de dois docentes, como 
professor contratado nível III (Doutor) ou nível II (Mestre), para 
o Departamento de Matemática Aplicada e Estatística, deste Ins-
tituto, conforme Edital de Abertura EDITAL ATAc/ICMC/SME-USP 
nº 045/2017, não houve candidato habilitado para contratação, 
ficam convocados para a segunda etapa de avaliações os candi-
datos inscritos portadores do título de Mestre: Caio Moura Quina, 
Caroline Godoy, Alina Marcondes Talarico, Amanda Morales Eudes 
D'Andrea, Vanessa Rufino da Silva, Francys Andrews de Souza e 
Rafael Soares Paixão.

A segunda etapa de avaliações será realizada nos dias 23, 24 
e 25/08/2017, a partir das 08h00, nas dependências do Instituto 
de Ciências Matemáticas e de Computação, da USP.

Os candidatos convocados para a segunda etapa, portadores 
do título de Mestre, deverão comparecer à Assistência Acadêmica 
do ICMC com, ao menos, quinze minutos de antecedência do 
início do processo seletivo, para assinatura da lista de presença.

 INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
 INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
EDITAL ATAc/IFSC-22/2017, de 07.08.2017
A Congregação do Instituto de Física de São Carlos da Uni-

versidade de São Paulo, em 04.08.2017, homologou o relatório 
final da comissão julgadora do Concurso de Livre-Docência (Edital 
ATAc/IFSC-01/2017), junto ao Departamento de Física e Ciência 
Interdisciplinar, realizado nos dias 31 de julho e 01 de agosto de 
2017, do candidato Prof. Dr. Guilherme Matos Sipahi. Conforme 
se verifica nos documentos referentes ao Concurso e que passam 
a fazer parte integrante do processo 17.1.306.76.0, foram realiza-
das todas as provas exigidas pela legislação pertinente, nos dias 
e horários afixados, sempre de acordo com as disposições que 
regem a matéria. Após anunciar, em sessão pública, as notas atri-
buídas ao candidato em cada prova, pelos examinadores indivi-
dualmente, as quais foram registradas em quadro especialmente 
preparado para este fim, a Comissão Julgadora declarou o Profes-
sor Doutor Guilherme Matos Sipahi habilitado para a obtenção do 
título de Livre-Docente junto à Universidade de São Paulo.

de Ribeirão Preto 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 à Diretora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
contendo dados pessoais e Área de conhecimento (Medicina/
Dermatologia) 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, ou, 
caso esteja concorrendo à contratação como Professor Contrata-
do I, portador de diploma de graduação, outorgado ou revalidado 
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(s) aprovado(s).

4. Atribuição da função: o(s) candidato(s) aprovado(s), ao 
ser(em) contratado(s), deverá(ão) ministrar as seguintes disci-
plinas:

I. RCG 0447 – Dermatologia; II. RCG 5608 – Estágio em Der-
matologia Clínica; III. RCG 0509 - Estágio em Medicina Interna; 
IV. RCG 3019 – Dermatologia e Cirurgia Plástica; V. RCG 0314 
– Semiologia Geral

5. O processo seletivo será processado por meio de avalia-
ções 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 portado-
res do título de Mestre.

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

5.6. Na hipótese de não haver habilitados na segunda etapa, 
ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à convocação 
para contratação, serão chamados para avaliação, caso haja, os 
inscritos portadores de diploma de graduação que não tenham 
obtido título de pós-graduação stricto sensu, iniciando-se a ter-
ceira etapa de avaliações.

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

5.8. Não havendo inscritos portadores:
I. do título de Doutor: a primeira etapa de avaliações será 

realizada com os candidatos portadores do título de Mestre.
II. do título de Mestre: a segunda etapa de avaliações, caso 

necessária, será realizada com os candidatos portadores apenas 
de diploma de graduação;

III. dos títulos de Doutor ou de Mestre: será realizada etapa 
única de avaliações, com os candidatos portadores apenas de 
diploma de graduação.

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)
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 permi-
tida a consulta a livros, periódicos e outros documentos biblio-
gráficos 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 candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão de Seleção, 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 
Regimento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, para o 
cálculo da média individual, a soma dos pesos será o quociente 
de 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. Eczemas
II. Farmacodermia
III. Hanseníase
IV. Tumores Cutâneos
V. Micoses Superficiais e Subcutâneas
VI. Doenças bolhosas
VII. Úlceras de perna
VIII. Psoríase
IX. Doenças Sexualmente Transmissíveis
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