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conforme Edital ATAc 064/2016, no qual estão inscritas as can-
didatas Professoras Doutoras: 1ª Joana Carla Soares Gonçalves 
- Proc. nº 17.1.203.16.3; 2ª Denise Helena Silva Duarte - Proc. nº 
17.1.208.16.5, terão início no dia 04 de setembro de 2017, com 
instalação às 09h00. Integraram a Comissão Julgadora, como 
membros titulares, os Professores Doutores: Heliana Comin 
Vargas (FAUUSP-AUP), presidente da referida comissão, Hugo 
Massaki Segawa (FAUUSP-AUH), Roberto Lamberts (UFSC), 
Fernando Oscar Ruttkay Pereira (UFSC) e Humberto Ribeiro da 
Rocha (IAGUSP), como Membros Suplentes, os Professores Dou-
tores: Paulo Júlio Valentino Bruna (FAUUSP, AUH/Aposentado) e 
Paulo Hilário Nascimento Saldiva (IEAUSP). Pelo presente ficam 
convocados os membros titulares da Comissão Julgadora e as 
candidatas para o início das provas a serem realizadas no prédio 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo, localizado na Rua do Lago, 876, no “campus” da 
Cidade Universitária “Armando Salles de Oliveira”. Assistência 
Técnica Acadêmica, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
da Universidade de São Paulo.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
Retificação
Referente ao Edital ATAc 086/2016. Retificação da publica-

ção realizada no Diário Oficial de 3 de maio de 2017, Poder Exe-
cutivo - Seção I , página 127, referente ao Edital ATAc 063/2016: 
Onde se lê “(...) Ricardo Marques de Azevedo - (FAU-AUH), (...)” 
Leia-se: “(...) Ricardo Marques de Azevedo, Presidente - (FAU-
-AUH) (...)”.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP 35/2017
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Educação da USP convoca o candidato 

DELMARCIO GOMES DA SILVA a comparecer no Serviço de 
Pessoal da Faculdade de Educação da USP, situado na Av. da 
Universidade, 308, sala 05 – Bloco A – Butantã – São Paulo, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro 
dia útil seguinte ao da publicação do presente Edital, das 9:00 
às 16:00 horas, munido de todos os documentos para dar 
andamento à sua contratação, conforme Edital FEUSP 023/2017 
de Abertura de Processo Seletivo e Edital FEUSP 034/2017 de 
Resultado Final/Classificação e Homologação, para a função 
de Processo Seletivo para a contratação de 1 (um) Professor, 
por prazo determinado (31/07/2018), com jornada de trabalho 
de 12 horas semanais de trabalho, junto à Escola de Aplicação 
da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, para 
o Ensino de Química, conforme Edital FEUSP de Abertura nº 
23/2017, publicado no D.O.E. de 28/07/2017 e retificação 
publicada no D.O.E. de 28/07/2017, sob pena de ser considerado 
desistente do Processo Seletivo.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Edital 034/2017 de Resultado Final e Homologação
A Diretora da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo torna público o Resultado Final/Classificação e Homo-
logação do Processo Seletivo para a contratação de 02 (dois) 
Professores, por prazo determinado (31/07/2017), com jornada 
de trabalho de 12 horas semanais de trabalho, junto à Escola 
de Aplicação da Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo, para o Ensino de Ciências, conforme Edital FEUSP de 
Abertura nº 24/2017, publicado no D.O.E. de 28/07/2017 e retifi-
cação publicada no D.O.E. de 28/07/2017 e Edital de Convocação 
031/2017: Classificação: 1ª) Carla Wanessa do Amaral Caffagni; 
2ª) Fernanda Luise Kistler Vidal e 3ª) Luiz Alexandre Simões de 
Castro. Tendo em vista o resultado acima, a Comissão Julgadora 
do Processo Seletivo indicou a primeira candidata classificada 
Carla Wanessa do Amaral Caffagni e a segunda candidata 
classificada Fernanda Luise Kistler Vidal para contratação e apre-
sentou ao Conselho Técnico Administrativo da FEUSP o relatório 
final, que foi aprovado “ad referendum” do referido Conselho.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Edital 037/2017 de Resultado Final e Homologação
A Diretora da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo torna público o Resultado Final/Classificação e Homo-
logação do Processo Seletivo para a contratação de 01 (um) 
Professor, por prazo determinado (31/07/2018), com jornada 
de trabalho de 12 horas semanais de trabalho, junto à Escola 
de Aplicação da Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo, para o Ensino de Biologia, conforme Edital FEUSP de 
Abertura nº 25/2017, publicado no D.O.E. de 19/07/2017 e retifi-
cação publicada no D.O.E. de 28/07/2017 e Edital de Convocação 
030/2017: Classificação: 1ª) Diana Bertuol Garcia; 2ª) Ana Paula 
Zampieri Silva de Pietri; 3ª) Patricia Tachinardi Andrade Silva e a 
4ª) Gabriela Virginia Moreira. Tendo em vista o resultado acima, 
a Comissão Julgadora do Processo Seletivo indicou a primeira 
candidata classificada Diana Bertuol Garcia para contratação 
e apresentou ao Conselho Técnico Administrativo da FEUSP o 
relatório final, que foi aprovado “ad referendum” do referido 
Conselho.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 COMUNICADO ATAc 055/17
Em sua 384.ª reunião ordinária, realizada aos 10 de agosto 

de 2017, a Congregação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo aprovou, 
por unanimidade, os pedidos de inscrições ao concurso de 
Professor Titular dos Profs. Drs. Adalgisa Rodrigues de Andrade 
e Richard John Ward, junto ao Departamento de Química, na 
Área de Conhecimento: Química, nos termos do Edital ATAc 
014/2016, publicado no Diário Oficial do Estado de 06/12/2016. 
Na mesma sessão, a Congregação indicou a seguinte Comissão 
Julgadora para esse concurso: TITULARES: Prof. Dr. Antonio Cláu-
dio Tedesco (presidente) - Professor Titular do Departamento de 
Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto; Prof. Dr. Edson Antonio Ticianelli - Professor Titular do 
Departamento de Físico-Química do Instituto de Química de São 
Carlos da Universidade de São Paulo; Profa. Dra. Aline Maria da 
Silva - Professora Titular do Departamento de Bioquímica do Ins-
tituto de Química da Universidade de São Paulo; Prof. Dr. Lauro 
Tatsuo Kubota - Professor Titular do Departamento de Química 
Analítica do Instituto de Química da Universidade Estadual de 
Campinas; Prof. Dr. João Martins Pizauro Junior - Professor 
Titular do Departamento de Tecnologia da Faculdade de Ciências 
Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista Júlio 
de Mesquita Filho - campus Jaboticabal. SUPLENTES: Prof. Dr. 
Lucio Angnes - Professor Titular do Departamento de Química 
Fundamental do Instituto de Química da Universidade de São 
Paulo; Prof. Dr. Walter Ribeiro Terra - Professor Titular aposentado 
do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da 
Universidade de São Paulo; Prof. Dr. Mauro Bertotti - Professor 
Titular do Departamento de Química Fundamental do Instituto 
de Química da Universidade de São Paulo; Prof. Dr. Sérgio Akira 
Uyemura - Professor Titular do Departamento de Análises Clíni-
cas, Toxicológicas e Bromatológicas da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 
Prof. Dr. Orlando Fatibello Filho - Professor Titular do Departa-
mento de Química do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia 
da Universidade Federal de São Carlos; Prof. Dr. José Roberto 
Ernandes - Professor Titular do Departamento de Bioquímica e 
Tecnologia do Instituto de Química da Universidade Estadual 
Paulista “Julio de Mesquita Filho” - campus Araraquara; Profa. 
Dra. Maysa Furlan - Professora Titular do Departamento de 
Química Orgânica do Instituto de Química da Universidade 
Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” campus Araraquara; 
Prof. Dr. Pio Colepicolo Neto - Professor Titular do Departamento 
de Bioquímica do Instituto de Química da Universidade de São 

Demonstre e fundamente os aspectos práticos e teóricos apre-
sentados com exemplos ao piano.

09. Colaboração pianística do curso de graduação em 
piano: função pedagógica, habilidades técnicas e musicais 
a serem desenvolvidas e estratégias de ensino. Demonstre e 
fundamente os aspectos práticos e teóricos apresentados com 
exemplos ao piano.

10. Estratégias de ensino para um aluno de primeiro semes-
tre do curso de graduação em piano: escolha do repertório, abor-
dagem técnica, habilidades a serem desenvolvidas. Demonstre e 
fundamente os aspectos práticos e teóricos apresentados com 
exemplos ao piano.

11. Estratégias de ensino do repertório camerístico para 
um aluno do curso de graduação em piano: escolha do reper-
tório, abordagem técnica, habilidades a serem desenvolvidas. 
Demonstre e fundamente os aspectos práticos e teóricos apre-
sentados com exemplos ao piano.

10. 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.

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

 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO 
PRETO
 Em 11 de agosto de 2017, é concedida aprovação “ad 

referendum”, do Conselho Técnico Administrativo da Comissão 
de Seleção encarregada do referido processo seletivo para con-
tratação de um docente por prazo determinado, como Professor 
Contratado III (Professor Doutor) ou Professor Contratado II 
(Professor Assistente) , em jornada de 12 horas semanais de 
trabalho, no Departamento de Enfermagem Materno-Infantil 
e Saúde Pública/Área Enfermagem em Saúde Pública/Áreas 
de Enfermagem em Saúde Pública, Enfermagem em Saúde da 
Criança e do Adolescente, Enfermagem em Saúde da Mulher e 
Políticas e Atenção Primária à Saúde, para atuar nas disciplinas: 
2200115 – Integralidade do Cuidado em Saúde l, ERM0303 
Cuidado Integral à Criança e ao Adolescente, ERM0304 Cuidado 
Integral a Mulher e ERM0402 Organização e Gestão em Saúde 
e Enfermagem na Atenção Básica; e do Curso Bacharelado e 
Licenciatura em Enfermagem: ERM0311 Cuidado Integral em 
Saúde II, ERM0309 Cuidado Integral à Saúde da Criança e do 
Adolescente e ERM0308 Cuidado Integral à Saúde da Mulher, 
nos termos do Edital ATAC/SCAPAC – 36/2017:

Membros efetivos:
Profª Drª Thaís de Oliveira Gozzo - (Presidente)
Professor Associado do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Saúde Pública da EERP/USP
Profª Drª Marta Cristina Alves Pereira
Professor Doutor do Departamento de Enfermagem Geral e 

Especializada da EERP/USP
Profª Drª Sueli Frari Galera
Professor Associado do Departamento de Enfermagem 

Psiquiátrica e Ciências Humanas da EERP/USP
Membros suplentes:
Profª Drª Marislei Sanches Panobianco
Professor Associado do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Saúde Pública da EERP/USP
Profª Drª Carmen Silvia Gabriel
Professor Associado do Departamento de Enfermagem 

Geral e Especializada da EERP/USP
Profª Drª Kelly Graziani Giacchero Vedana
Professor Doutor do Departamento de Enfermagem Psiqui-

átrica e Ciências Humanas da EERP/USP
 Em 11 de agosto de 2017, é concedida aprovação “ad 

referendum”, do Conselho Técnico Administrativo da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 
das inscrições dos candidatos portadores do título de Doutor: 
1) Nayara Gonçalves Barbosa e Danielle Monteiro Vilela Dias, e 
dos candidatos portadores do título de Mestre: 1) Leticia Lopes 
Dorneles, 2) Suzana Stefanini Campos de Almeida, 3) Luciana 
Camargo de Oliveira Melo, 4) Marina Cortez Pereira Bonelli, 
5) Tássia Aparecida Martins de Carvalho e 7) Bianca da Silva 
Alcantara Pereira ao processo seletivo para contratação de um 
docente por prazo determinado, como Professor Contratado III 
(Professor Doutor) ou Professor Contratado II (Professor Assis-
tente), em jornada de 12 horas semanais de trabalho, no Depar-
tamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública/Áreas 
de Enfermagem em Saúde Pública, Enfermagem em Saúde da 
Criança e do Adolescente, Enfermagem em Saúde da Mulher e 
Políticas e Atenção Primária à Saúde, para atuar nas disciplinas: 
2200115 – Integralidade do Cuidado em Saúde l, ERM0303 
Cuidado Integral à Criança e ao Adolescente, ERM0304 Cuidado 
Integral a Mulher e ERM0402 Organização e Gestão em Saúde 
e Enfermagem na Atenção Básica; e do Curso Bacharelado e 
Licenciatura em Enfermagem: ERM0311 Cuidado Integral em 
Saúde II, ERM0309 Cuidado Integral à Saúde da Criança e do 
Adolescente e ERM0308 Cuidado Integral à Saúde da Mulher, 
nos termos do Edital ATAC/SCAPAC – 36/2017.

A inscrição da candidata 6) Ciane dos Santos Rodrigues não 
foi aprovada, devido à ausência de comprovante válido referente 
ao título de Mestre.

 FACULDADE DE ARQUITETURA E 
URBANISMO
 CONVOCAÇÃO
EDITAL ATAc 036/2017
REFERENTE AO EDITAL ATAc 064/2016
As provas do concurso público de títulos e provas visando 

o provimento 1 (um) cargo de Professor Titular, em RDIDP, 
referência MS-6, cargo/claro nº 222.330, conforme estabelecido 
na Portaria GR nº 6741/2016, em decorrência da aposentadoria 
do Prof. Dr. Ricardo Toledo Silva, junto à área de Tecnologia da 
Arquitetura e do Urbanismo do Departamento de Tecnologia 
da Arquitetura, da FAUUSP, nos termos do Regimento Geral da 
USP, e do Regimento da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 

I. Instrumento III a VIII (aulas individuais)
II. Piano I a VIII (aulas individuais)
III. Práticas Instrumentais I a XII (aulas individuais)
IV. Música de Câmara I a IV
V. Prática Camerística I a VIII
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.

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 Escola de Comunicações e Artes 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:
Instrumento: Piano, Música de Câmara e Matérias Teóricas:
01. Obras do período barroco no ensino do piano no curso 

de graduação: critérios de seleção para a escolha do repertório, 
função pedagógica, habilidades técnicas e musicais a serem 
desenvolvidas, estratégias de ensino. Demonstre e fundamente 
os aspectos práticos e teóricos apresentados com exemplos 
ao piano.

02. Obras do período clássico no ensino do piano no curso 
de graduação: critérios de seleção para a escolha do repertório, 
função pedagógica, habilidades técnicas e musicais a serem 
desenvolvidas, estratégias de ensino. Demonstre e fundamente 
os aspectos práticos e teóricos apresentados com exemplos 
ao piano.

03. Obras do repertório romântico no ensino no curso de 
graduação: critérios de seleção para a escolha do repertório, 
função pedagógica, habilidades técnicas e musicais a serem 
desenvolvidas, estratégias de ensino. Demonstre e fundamente 
os aspectos práticos e teóricos apresentados com exemplos 
ao piano.

04. Obras do repertório dos séculos XX e XXI no ensino do 
piano no curso de graduação: critérios de seleção para a escolha 
do repertório, função pedagógica, habilidades técnicas e musi-
cais a serem desenvolvidas, estratégias de ensino. Demonstre e 
fundamente os aspectos práticos e teóricos apresentados com 
exemplos ao piano.

05. Obras do repertório de música brasileira no ensino do 
piano no curso de graduação: critérios de seleção para a escolha 
do repertório, função pedagógica, habilidades técnicas e musi-
cais a serem desenvolvidas, estratégias de ensino. Demonstre e 
fundamente os aspectos práticos e teóricos apresentados com 
exemplos ao piano.

06. Os estudos para piano tais como os de Czerny, Cramer, 
Clementi, Moszkowsky, Chopin, Liszt, Rachmaninoff, Debussy 
e Scriabin no curso de graduação: critérios de seleção para a 
escolha do repertório, função pedagógica, habilidades técnicas e 
musicais a serem desenvolvidas, estratégias de ensino. Demons-
tre e fundamente os aspectos práticos e teóricos apresentados 
com exemplos ao piano.

07. Técnica pianística: histórico, estratégias de ensino 
empregadas para o desenvolvimento do aluno no curso de gra-
duação. Demonstre e fundamente os aspectos práticos e teóricos 
apresentados com exemplos ao piano.

08. Os pedais: sua aplicação no repertório de nível iniciante, 
intermediário e avançado nos diferentes estilos; discussão das 
estratégias de ensino na aula de piano no curso de graduação. 

04. Obras do século XX e XXI no ensino do trompete no 
curso de graduação: critérios de seleção para a escolha do 
repertório, função pedagógica, habilidades técnicas e musicas 
a serem desenvolvidas e estratégias de ensino. Demonstre e 
fundamente os aspectos apresentados ao trompete, utilizando-
-se de peça ou movimento completo do período.

05. O uso das técnicas estendidas nas obras do século XX e 
XXI no ensino do trompete no curso de graduação: critérios de 
seleção para a escolha do repertório, função pedagógica, habi-
lidades técnicas e musicas a serem desenvolvidas e estratégias 
de ensino. Demonstre e fundamente os aspectos apresentados 
ao trompete, utilizando-se de peça ou movimento completo do 
período.

06. Obras do repertório de música brasileira no ensino do 
trompete no curso de graduação: critérios de seleção para a 
escolha do repertório, função pedagógica, habilidades técni-
cas e musicas a serem desenvolvidas e estratégias de ensino. 
Demonstre e fundamente os aspectos apresentados ao trom-
pete, utilizando-se de peça ou movimento completo do período.

07. O trompete no repertório orquestral e a utilização dos 
excertos no ensino do instrumento na graduação: critérios de 
seleção para a escolha do repertório, função pedagógica, habi-
lidades técnicas e musicas a serem desenvolvidas e estratégias 
de ensino. Demonstre e fundamente os aspectos apresentados 
ao trompete, utilizando-se excertos de obras (mínimo 5) de 
períodos musicais contrastantes.

08. Técnica do trompete: histórico, métodos de estudos, 
literatura especializada, função pedagógica e estratégias de 
escolha dos materiais para o ensino do trompete no curso de 
graduação. Demonstre e fundamente os aspectos apresentados 
também ao trompete, utilizando-se de estudos ou exercícios 
completos de métodos musicais contrastantes (mínimo 5).

09. O trompete no repertório camerístico e sua utilização no 
ensino do instrumento na graduação: critérios de seleção para 
a escolha do repertório, função pedagógica, habilidades técni-
cas e musicas a serem desenvolvidas e estratégias de ensino. 
Demonstre e fundamente os aspectos apresentados também ao 
trompete, utilizando-se de peças ou trecho de obras (mínimo 5) 
de períodos musicais contrastantes.

10. Estratégias de ensino para um aluno de primeiro semes-
tre do curso de graduação em trompete: critérios de seleção 
para a escolha do material didático utilizado, função pedagó-
gica, habilidades técnicas e musicas a serem desenvolvidas e 
estratégias de ensino. Demonstre e fundamente os aspectos 
apresentados também ao trompete, utilizando-se de métodos 
de ensino, estudos, peças ou movimentos completos de obras 
(mínimo 5) de períodos musicais contrastantes.

11. Estratégias de ensino do repertório camerístico dos dife-
rentes períodos musicais para um aluno de primeiro semestre 
do curso de graduação em trompete: critérios de seleção para a 
escolha do repertório, função pedagógica, habilidades técnicas e 
musicas a serem desenvolvidas e estratégias de ensino. Demons-
tre e fundamente os aspectos apresentados também ao trompe-
te, utilizando-se de métodos de peças ou movimentos completos 
de obras (mínimo 5) de períodos musicais contrastantes.

10. 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.

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

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
EDITAL Nº 47/2017/ECA
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO 

DE DOCENTE – CONTRATO TEMPORÁRIO – RESOLUÇÕES 
5872/2010 E 7354/2017.

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 15 dias, no período das 8h30 do dia 14 de agosto 
às 16h00 do dia 28 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, 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 Música na Área de 
“Instrumento: Piano, Música de Câmara e Matérias Teóricas”, 
nos termos da Resolução nº 5.872/2010 e alterações posteriores, 
bem como da Resolução nº 7.354/2017.

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 7.35420/17.

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 (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:
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