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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 do Instituto de Química 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. Ligações químicas localizadas e deslocalizadas em molé-

culas orgânicas.
II. Propriedades físicas de moléculas orgânicas
III. Análise conformacional de alcanos e cicloalcanos.
IV. Estereoquímica de compostos orgânicos.
V. Reações de substituição nucleofílica.
VI. Reações de eliminação.
VII. Reações de adição eletrofílica a alcenos e alcinos.
VIII. Reações de adição nucleofílica a compostos carboníli-

cos e adição/eliminação a compostos carboxílicos.
IX. Reações de substituição eletrofílica aromática.
X. Reações radicalares de alcanos.
11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso à página 
institucional da(o), Instituto de Química 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 do Instituto de Química, 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 do Instituto de Química da USP.

 INSTITUTO DE QUÍMICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO
EDITAL ATAC302017/iqusp
O Diretor do Instituto de Química da Universidade de São 

Paulo torna público a todos os interessados que, conforme 
aprovação “ad referendum” pelo Conselho Técnico Adminis-
trativo estarão abertas por dez dias, no período das 12h00 do 
dia 14/08/2017 às 15h00 do dia 23/08/2017, as inscrições para 
o processo seletivo para a contratação de 01 (um) docente por 
prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1), com 
salário de R$ 1.849,66, referência: mês de maio de 2017, com 
jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao Departa-
mento de Química Fundamental / Área do Conhecimento de Quí-
mica Geral, 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 do Instituto de Química 
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, exclusivamen-
te, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no 
período acima indicado, devendo o candidato apresentar reque-
rimento dirigido ao(à) Diretor(a) da(o) Instituto de Química, con-
tendo 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(s) candidato(s) aprovado(s), ao 
ser(em) contratado(s), deverá(ão) ministrar a(s) seguinte(s) 
disciplina(s):

I. QFL-2129;
II. QFL-605.
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:

para contratação de um docente como Professor Contratado, 
nível III (Doutor) ou nível II (Mestre), realizado nos dias 09 e 
10/08/2017, conforme edital de abertura EDITAL ATAc/ICMC/
SSC-USP nº 047/2017.

Na realização da primeira etapa de avaliações do referido 
processo seletivo, com os candidatos portadores do título de 
Doutor, houve 3 (três) candidatos inscritos, sendo que 1 (um) 
não compareceu para a realização das provas, 1 (um) desistiu de 
realizar uma das provas do referido processo e 1 (um) foi repro-
vado, não havendo, portanto, candidato indicado à contratação.

 EDITAL CSCRH-SC/USP 013/2017
CONVOCAÇÃO
O Diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Compu-

tação da Universidade de São Paulo, convoca o candidato Adino-
van Henriques de Macedo Pimenta a comparecer no Centro de 
Serviços Compartilhados em Recursos Humanos de São Carlos, 
no prazo de 05 dias úteis, a partir de 16/08/2017, das 8 às 17 
horas, munido de todos os documentos para dar andamento 
à sua contratação, conforme Editais ATAc/ICMC/SCC-USP nº 
046/2017, ATAc/ICMC-USP nº 059/2017 e ATAc/ICMC-USP nº 
061/2017 de Abertura de Processo Seletivo para Contratação 
de Docente (claro temporário) e Resultado Final/Classificação 
e Homologação, respectivamente, como Professor Contratado, 
nível III, em jornada de 12 horas semanais de trabalho, para o 
Departamento de Ciências de Computação do ICMC/USP.

 INSTITUTO DE MATEMÁTICA E 
ESTATÍSTICA
 INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
Edital ATAc - 020/2017
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início em 28 de agosto de 2017, segunda-feira, às 

9h00, na sala da Congregação (Rua do Matão, 1010 - Edifí-
cio Professor Cândido Lima da Silva Dias - Bloco A - Cidade 
Universitária), o concurso de livre-docência junto ao Depar-
tamento de Matemática, conforme edital publicado no D.O.E. 
de 3.2.2017, no qual inscreveu-se o candidato Cristián Andrés 
Ortiz González. A Comissão Julgadora estará assim constituída: 
Profs. Drs. Claudio Gorodski - Presidente (Titular - IME-USP); 
Marcos Alexandrino da Silva (Associado - IME-USP); Igor Men-
cattini (Associado - ICMC-USP); Leonardo Magalhães Macarini 
(Associado – UFRJ) e Ruy Exl Filho (Titular - UFSC). Ficam, pelo 
presente edital, convocados o candidato e a Comissão Julgadora 
acima mencionada. (Proc. USP nº 2017.1.10.45.4).

 COMUNICADO
Em virtude da impossibilidade de alguns membros em 

participar da Comissão Julgadora do Concurso Público para 
obtenção de título de livre-docente, no qual está inscrito o 
candidato Daniel Macêdo Batista, junto ao Departamento de 
Ciência da Computação, Edital ATAc - 004/2017, publicado no 
D.O.E. de 3.2.2017, a Congregação do Instituto de Matemática e 
Estatística da Universidade de São Paulo, em 10.8.2017, aprovou 
a indicação dos seguintes Professores Doutores: Daniel Macêdo 
Batista: Profs. Drs.: Luiz Henrique Maciel Kosmalski Costa (Asso-
ciado – UFRJ) e Jussara Marques da Almeida (Adjunto – UFMG), 
aprovado ad referendum do Conselho do Departamento em 
12.7.2017. (Proc. USP nº 2017.1.12.45.7).

 INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
Edital ATAc - 019/2017
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início em 16 de agosto de 2017, quarta-feira, às 10h00, 

na sala da Congregação (Rua do Matão, 1010 - Edifício Professor 
Cândido Lima da Silva Dias - Bloco A - Cidade Universitária), o 
concurso de livre-docência junto ao Departamento de Ciência da 
Computação, conforme edital publicado no D.O.E. de 3.2.2017, 
no qual inscreveu-se o candidato Daniel Macêdo Batista. A 
Comissão Julgadora estará assim constituída: Profs. Drs. Marcelo 
Finger - Presidente (Titular - IME-USP); João Eduardo Ferreira 
(Associado - IME-USP); Edmundo Roberto Mauro Madeira 
(Titular - UNICAMP); Antonio Alfredo Ferreira Loureiro (Titular – 
UFMG) e Djamel Fawzi Hadj Sadok (Titular - UFPE). Ficam, pelo 
presente edital, convocados o candidato e a Comissão Julgadora 
acima mencionada. (Proc. USP nº 2017.1.12.45.7).

 INSTITUTO DE QUÍMICA
 INSTITUTO DE QUÍMICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO
EDITAL ATAC292017/iqusp
O Diretor do Instituto de Química da Universidade de São 

Paulo torna público a todos os interessados que, conforme 
aprovação “ad referendum” pelo Conselho Técnico Adminis-
trativo estarão abertas por dez dias, no período das 12h00 do 
dia 14/08/2017 às 15h00 do dia 23/08/2017, as inscrições para 
o processo seletivo para a contratação de 02 (dois) docentes 
por prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1), 
com salário de R$ 1.849,66, referência: mês de maio de 2017, 
com jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao Depar-
tamento de Química Fundamental / Área do Conhecimento 
de Química Orgânica, 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 do Instituto de Química 
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, exclusivamen-
te, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no 
período acima indicado, devendo o candidato apresentar reque-
rimento dirigido ao(à) Diretor(a) da(o) Instituto de Química, con-
tendo 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(s) candidato(s) aprovado(s), ao 
ser(em) contratado(s), deverá(ão) ministrar a(s) seguinte(s) 
disciplina(s):

I. QFL-2308;
II. QFL-314.
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 02)
II. Prova Didática (peso 02)
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 

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 Unidade 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. Problemas de saúde pública causadas pelos poluentes 

atmosféricos.
II. Contaminantes e poluentes atmosféricos, ocorrência e 

potenciais impactos ao ambiente e à saúde.
III. Visão integrada na dinâmica dos contaminantes e 

poluentes nos compartimentos ambientais.
IV. Problemas globais e suas relações com a poluição do 

ar (mudanças climáticas, depleção da camada de ozônio, aci-
dificação, etc.).

V. Poluentes e contaminantes, causas e efeitos, aspectos 
sociais e econômicos;

VI. Pesquisa e políticas relacionadas ao controle da poluição 
do ar e dos contaminantes ambientais.

VII. Poluentes e contaminantes: riscos, prevenção e controle.
VIII. Urbanização e impactos ambientais.
IX. Globalização, circulação e sustentabilidade: governança 

e políticas públicas.
X. Mobilidade urbana, riscos sócio ambientais e impactos 

na saúde.
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 
CTA da Faculdade de Saúde Pública, 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 de julho de 2018, com 
possibilidade de prorrogações, desde que a soma dos períodos 
não ultrapasse o prazo de dois anos.

14. Os docentes contratados por prazo determinado 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.

Informações adicionais, bem como as normas pertinentes 
ao processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessa-
dos na Assistência Acadêmica da Faculdade de Saúde Pública 
da USP, Avenida Dr. Arnaldo, 715 – Cerqueira Cesar – São Paulo 
– SP, das 9:00 às 15:00.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE Saúde Pública/USP
Edital FSP Nº 016/2017
O Edital FSP Nº 013/2017, publicado em 21/07/2017, foi 

homologado em 10/07/2017 na 6ª/2017 Sessão do Conselho 
Técnico Administrativo da Faculdade de Saúde Pública da Uni-
versidade de São Paulo.

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 Edital FZEA nº 15/2017
Aceitação de inscrições no processo seletivo para contrata-

ção docente (claro temporário) do Departamento de Engenharia 
de Alimentos, constituição de Comissão de Seleção e convoca-
ção para as provas.

O Diretor torna público que, “ad referendum” do Conselho 
Técnico-Administrativo da Faculdade de Zootecnia e Engenharia 
de Alimentos da Universidade de São Paulo, foram aprovados 
os pedidos de inscrição dos candidatos ALICE DELÉO RODRI-
GUES, DANIEL GONÇALVES, DÉBORA KONO TAKETA MOREIRA, 
GERMÁN AYALA VALENCIA, GISELLE DE ARRUDA RODRIGUES, 
MAITÊ SARRIA CUEVAS e RENATA BARBOSA BODINI no pro-
cesso seletivo para a contratação de 1 (um) docente por prazo 
determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1), para o 
Departamento de Engenharia de Alimentos (ref.: edital FZEA 
11/2017, publicado no D.O.E. de 18/7/2017.

Para o referido processo seletivo, aprovou-se, também, “ad 
referendum” do CTA, a seguinte Comissão de Seleção:

Titulares:
Prof.ª Dr.ª Fernanda Maria Vanin – ZEA/FZEA/USP;
Prof.ª Dr.ª Luciane Silva Martello – ZEB/FZEA/USP;
Prof. Dr. Rafael Vieira de Sousa – ZEB/FZEA/USP.
Suplentes:
Prof.ª Dr.ª Milena Martelli Tosi – ZEA/FZEA/USP;
Prof.ª Dr.ª Elíria Maria de Jesus Agnolon Pallone – ZEB/

FZEA/USP;
Prof. Dr. Sérgio Adriani David – ZEB/FZEA/USP.
Ficam convocados os candidatos ALICE DELÉO RODRI-

GUES, DANIEL GONÇALVES, DÉBORA KONO TAKETA MOREIRA, 
GERMÁN AYALA VALENCIA, GISELLE DE ARRUDA RODRIGUES, 
MAITÊ SARRIA CUEVAS e RENATA BARBOSA BODINI para a 
primeira etapa de avaliações, que será realizada nos dias 21, 22 
e 23/8/2017, com início no dia 21, segunda-feira, às 8 horas, no 
Departamento de Engenharia de Alimentos.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E 
DE COMPUTAÇÃO
 EDITAL ATAc/ICMC Nº 062/2017
RESULTADO FINAL/CLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA 

DE AVALIAÇÕES
O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da 

Universidade de São Paulo, torna público o Resultado Final/Clas-
sificação da primeira etapa de avaliações, com os candidatos 
inscritos portadores do título de Doutor, do processo seletivo 

da FOB/USP; SUZELY ADAS SALIBA MOIMAZ, Professora Titular 
do Departamento de Odontologia Infantil e Social da Faculdade 
de Odontologia de Araçatuba – FOA/UNESP; SAUL MARTINS DE 
PAIVA, Professor Titular do Departamento de Odontopediatria e 
Ortodontia da Faculdade de Odontologia - UFMG e ROGERIO 
MOREIRA ARCIERI, Professor Titular da área de Odontologia 
Preventiva e Social da Faculdade de Odontologia – UFU. (Pro-
cesso: 2017.1.987.25.3).

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
09.08.2017
PROGRAMA MONITORIA PARA ESTUDOS DIRIGIDOS 2017- 

2º SEMESTRE
Ficam designados para exercerem a função de monitores 

para estudos dirigidos os alunos abaixo:
No período de agosto a dezembro de 2017:
ALEXY OROZCO VALENCIA – Disciplina QBQ0314- Bioquí-

mica da Nutrição;
CLÁUDIA RAULINO TRAMONTT – Disciplina HEP0184- Bio-

estatística II.
 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
EDITAL FSP 015/2017
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFI-

CADO E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS, NO DEPARTAMENTO 
DE SAÚDE AMBIENTAL DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo torna público a todos os interessados que, conforme 
aprovação pelo Conselho Técnico-Administrativo, em reunião 
realizada em 10 de agosto de 2017, estarão abertas por 30 
dias, no período das 9:00 horas do dia 14 de agosto de 2017 às 
17:00 horas do dia 12 de setembro de 2017, as inscrições para 
o processo seletivo para a contratação de 01 (um) docente(s) 
por prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1), 
para os contratados com título de Doutor, com salário de R$ 
1.849,66 (um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta 
e seis centavos), ou como Professor Contratado II (MS-2), para 
os contratados com título de Mestre, com salário de R$ 1.322,41 
(um mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos), 
referência mês de maio de 2016, com jornada de 12 (doze) 
horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Saúde 
Ambiental, nos termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações 
posteriores, bem como da Resolução nº 7.354/17.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Saúde 
Pública 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/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Saúde Pública, 
contendo, número do Edital, dados pessoais, endereço eletrôni-
co, telefones para contato, dados pessoais e Área de conheci-
mento 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.

2.3. A Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo não se responsabiliza por solicitação de inscrição 
não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibi-
litem a transferência de dados.

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. HSA0108 – Controle da poluição do ar;
II. HSA0113 – Contaminantes e poluentes ambientais;
III. HSA0116 – Recurso ar;
IV. HSA0129 – Exposição Humana aos agentes ambientais.
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 4)
II. Prova Didática (peso 6)
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.
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