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b. Programa de Endocrinologia
c. Programa de Fisiologia Celular
d. Programa de Fisiologia Cardiovascular e Respiratória
e. Programa de Fisiologia Renal
f. Programa de Fisiologia do Sistema Digestório
g. Programa de Neurofisiologia
V. Departamento de Imunologia:
a. Programa de Imunologia Celular
b. Programa de Imunologia Humoral
c. Programa de Imunologia da Relação Parasito-Hospedeiro
d. Programa de Imunofarmacologia
e. Programa de Imunogenética
f. Programa de Imunopatologia
g.Programa de Neuroimunoendocrinologia
 
VI. Departamento de Microbiologia:
a. Programa de Bacteriologia Básica
b. Programa de Bacteriologia Médica
c. Programa de Genética Bacteriana
d.  Programa de Microbiologia Oral
e. Programa de Microbiologia Ambiental
f. Programa de Micologia
g. Programa de Virologia
  
VII. Departamento de Parasitologia
a. Programa de Artropodologia
b. Programa de Helmintologia
c. Programa de Protozoologia
 
            O conteúdo dos Programas acima relacionados 

encontra-se à disposição dos interessados no local de inscrição, 
ou no "site" www.icb.usp.br - Vagas e Concursos.

 
1. Para se candidatar, os interessados deverão apresentar 

requerimento, em duas vias, dirigido ao Diretor do Instituto de 
Ciências Biomédicas, contendo o nome, idade, filiação, naturali-
dade, estado civil, situação funcional, número de cédula de identi-
dade, bem como o Programa do Departamento a que pretendam 
prestar o concurso.

            O requerimento deverá estar acompanhado dos 
seguintes documentos:

I. Prova de quitação com o serviço militar;
II. Título de eleitor e comprovante de votação da última 

eleição, prova de pagamento da respectiva multa ou a devida 
justificativa;

III. Documento de identificação;
IV. Memorial circunstanciado, em 10 (dez) cópias, no qual 

sejam comprovados os trabalhos publicados, as atividades rea-
lizadas, pertinentes ao concurso e as demais informações que 
permitam avaliação de seus méritos;

V. Prova de que é portador do Título de Doutor, outorgado 
pela USP, por ela reconhecido, ou de validade nacional;

VI. Dez exemplares de tese original ou de texto que sistemati-
ze criticamente a obra do candidato ou parte dela.

            Os docentes em exercício na USP, desde que tenham 
cumprido as exigências dos incisos I e II, por ocasião de seu con-
trato inicial, estão dispensados da apresentação dos documentos 
neles indicados.

 - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das exigên-
cias dos incisos I e II.

 - O candidato cujo título de Doutor não tenha validade nacio-
nal ou não seja reconhecido pela USP, conforme previsto no Item V 
da relação de documentos, deverá, no ato da inscrição, formalizar 
a solicitação de equivalência no âmbito da USP;

            No ato da inscrição, os candidatos deverão entregar 
a documentação comprobatória do Memorial, em 1 via, acondi-
cionada em pastas, com indicação dos números dos documentos 
contidos em cada uma delas, juntamente com uma lista dos 
referidos documentos.

 
2. As inscrições serão julgadas pela Congregação, em seu 

aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.
 
3. O Concurso constará das seguintes provas: Escrita (peso 1); 

Prática (peso 1); Defesa de Tese (peso 3); Avaliação Didática (peso 
1); Prova Pública de Arguição e Julgamento do Memorial (peso 4).

 
4. A Prova Escrita, que versará sobre assunto de ordem geral 

e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto no art. 139 
e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.

I. - a comissão organizará uma lista de dez pontos, com base 
no programa de concurso e dela dará conhecimento aos candida-
tos, 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;

III. - durante sessenta minutos, após o sorteio, será permitida 
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;

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 em sessão pública pelo candidato, 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VI. - cada prova será avaliada pelos membros da comissão 
julgadora, individualmente.

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 
concurso, cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação.

 
5. A Prova Prática, será realizada como segue:
I. - Departamento de Anatomia: constituirá de arguição sobre 

as metodologias utilizadas e utilizáveis dentro da área de pesquisa 
do candidato, podendo constar também da apresentação prática 
(in locu) da referida metodologia.

II. - Departamento de Farmacologia: apresentação seguida de 
arguição sobre metodologia da área do candidato aplicáveis ao 
ensino e à pesquisa.

III. - Departamento de Fisiologia e Biofísica: constituirá de 
apresentação seguida de argüição sobre metodologia da área do 
candidato aplicáveis ao ensino e à pesquisa.

IV. - Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento:
a.    Descrição e diagnóstico de preparados histológicos.
b.    Planejamento de uma aula prática para alunos de 

graduação.
V. - Departamento de Imunologia: a prova prática se constitui-

rá de arguição sobre metodologias utilizadas e utilizáveis dentro 
da área de pesquisa do candidato.

VI. - Departamento de Microbiologia: arguição do candidato 
sobre metodologia específica da sua área de investigação.

VII. - Departamento de Parasitologia: a prova prática será 
realizada através da arguição do candidato sobre metodologia 
específica da sua área de investigação.

 
6. Avaliação Didática será realizada na forma de Prova 

Pública Oral de Erudição, de acordo com o programa para o qual 
está inscrito.

 
            Maiores informações bem como as normas perti-

nentes ao concurso encontram-se à disposição dos interessados 
na Assistência Acadêmica do Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo, no endereço acima citado, na "home 
page" http://www.icb.usp.br/, ou através do e-mail acadcon@icb.
usp.br ou pelo telefone (0xx11) 3091-7395.

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 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 Regi-
mento da FZEA/USP e, 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. Assistência Obstétrica em Bovinos: diagnóstico das distocias 

e tratamento por meio do uso de manobras obstétricas, cesariana 
e fetotomia dos bovinos;

II. Enfermidades da região umbilical de bezerros;
III. Indigestões Traumáticas dos Bovinos (reticulite e reticu-

loperitonites);
IV. Indigestões de origem vagal em bovinos: Síndrome de 

Hoflund;
V. Diagnóstico e Tratamento das Indigestões Bioquímicas do 

Complexo Retículo Ruminal de Bovinos;
VI. Laparoruminotomia Exploratória dos Reservatórios Gástri-

cos e da Cavidade Abdominal dos Bovinos;
VII. Diagnóstico e Tratamento do Deslocamento de Abomaso 

a Esquerda e a Direita;
VIII. Técnicas cirúrgicas em ruminantes: descorna cirúrgica, 

laparoruminotomia, abomasopexia para correção do desloca-
mento de abomaso, operações da glândula mamária, amputação 
de casco, cirurgias do aparelho genital (castração, vasectomia, 
preparo de rufião), hérnias umbilicais;

IX. Diagnóstico, tratamento e prevenção das Afecções do 
Talão e do Espaço Interdigital de Bovinos (Hiperplasia Interdigital, 
Dermatite Digital, Dermatite Interdigital, Erosão de Talão, Flegmão 
Interdigital);

X. Diagnóstico, tratamento e prevenção das laminites e 
podermatites associadas (doença da linha branca, ulcera de sola) 
dos bovinos;

XI. Etiopatogenia da Artrite Inter-falangena Distal e indica-
ções da amputação do casco de bovinos;

XII. Técnicas cirúrgicas: diérese, hemostasia e síntese, cuida-
dos no pré e pós-operatório na cirurgia veterinária;

XIII. Diagnóstico, Tratamento e Prevenção da Urolitíase dos 
pequenos ruminantes;

XIV. Exame Semiológico do Sistema Digestivo de Bovinos.
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, à página institucional da 
FZEA/USP, link http://www.fzea.usp.br, 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 FZEA/USP, 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 
Secretaria do Departamento de Medicina Veterinária da Faculdade 
de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São 
Paulo, situada à Avenida Duque de Caxias Norte, 225 – Campus 
da USP, Pirassununga/SP.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
 EDITAL ICB.ATAC. 17/2017
Concursos para Obtenção do Título de Livre-Docência dos 

Departamentos do Instituto de Ciências Biomédicas
            Estarão abertas, na Assistência Técnica Acadêmica 

do Instituto de Ciências Biomédicas, Av. Prof. Lineu Prestes, 2415, 
Edifício Biomédicas III, Cidade Universitária  Armando de Salles 
Oliveira, todos os dias úteis, exceto aos sábados, das 09 às 12hs 
e das 14 às 16hs, pelo prazo de (30) trinta dias, contados da data 
da primeira publicação deste Edital, as inscrições para concursos 
de Títulos e Provas, visando à obtenção do Título de Livre-Docente 
dos Departamentos deste Instituto, segundo os Programas a seguir 
discriminados:

 
I. Departamento de Anatomia:
a. Programa de Neuroanatomia
b. Programa de Sistema Circulatório
c. Programa de Sistema Endócrino
d. Programa de Urogenital
e. Programa de Sistema Digestório
f. Programa de Aparelho Locomotor
 
II. Departamento de Biologia Celular e do Desenvolvimento:
a. Programa de Biologia Celular e Tecidual
b. Programa de Biologia Tecidual e do Desenvolvimento
c. Programa de Biologia Tecidual e dos Sistemas
 
III. Departamento de Farmacologia:
a. Programa de Farmacologia Geral
b. Programa de Farmacologia da Inflamação
c. Programa de Farmacologia do Sistema Nervoso Periférico
d. Programa de Farmacologia do Sistema Nervoso Central
e. Programa de Farmacologia dos Sistemas Renocardiovas-

cular e Endócrino
f. Programa de Farmacologia com Enfoque em Nanofármacos
 
IV. Departamento de Fisiologia e Biofísica:
a. Programa de Biofísica de Membranas

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE 
RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO - USP
Edital ATAc/FORP 032/2017
A Diretora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo comunica que, de acordo com o 
decidido pelo Conselho Técnico Administrativo em 14-08-2017, 
aprovou as inscrições das candidatas Dras. Lara Maria Alencar 
Ramos Innocentini, Elizabete Bagordakis Pinto, Cristiane Apare-
cida Nogueira Bataglion e Ana Beatriz Silva Sousa, no Processo 
Seletivo – referente ao Edital ATAc/FORP 031/2017, publicado 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 14-07-2017 – para 
contratação de um docente por prazo determinado, como Pro-
fessor Contratado III (Professor Doutor) no Departamento de 
Estomatologia, Saúde Coletiva e Odontologia Legal, bem como 
a composição da Comissão de Seleção: Membros Titulares: Profa. 
Dra. Marlívia Gonçalves de Carvalho Watanabe (Presidente) - 
Professora Associada do Departamento de Estomatologia, Saúde 
Coletiva e Odontologia Legal da Faculdade de Odontologia de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Profa. Dra. Cláudia 
Helena Lovato da Silva - Professora Associada do Departamento 
de Materiais Dentários e Prótese da Faculdade de Odontologia 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; e Prof. Dr. Michel 
Reis Messora - Professor Associado do Departamento de Cirurgia 
e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial e Periodontia da Faculdade 
de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 
Membros Suplentes: Prof. Dr. Ricardo Henrique Alves da Silva - Pro-
fessor Doutor do Departamento de Estomatologia, Saúde Coletiva 
e Odontologia Legal da Faculdade de Odontologia de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo; Profa. Dra. Valéria Oliveira 
Pagnano de Souza - Professora Associada do Departamento de 
Materiais Dentários e Prótese da Faculdade de Odontologia de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; e Prof. Dr. João Paulo 
Mardegan Issa - Professor Associado do Departamento de Morfo-
logia, Fisiologia e Patologia Básica da Faculdade de Odontologia 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA 
DE ALIMENTOS
 EDITAL FZEA Nº 16/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO SIM-

PLIFICADO
A Diretora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Ali-

mentos (FZEA) da Universidade de São Paulo (USP) torna público a 
todos os interessados que, “ad referendum” do Conselho Técnico 
Administrativo (CTA), estarão abertas por 10 (dez) dias, no período 
das 8 horas do dia 16/08/2017 às 17 horas 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 Medicina 
Veterinária, área de “Enfermidades cirúrgicas em grandes animais 
e Ortopedia”, 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 FZEA/USP 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 FZEA/USP, 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 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 aprovado.

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser contra-
tado, deverá ministrar as seguintes disciplinas:

I. ZMV1333 – Buiatria I;
II. ZMV1338 – Buiatria II;
III. ZMV1373 – Clínica de Pequenos Ruminantes;
IV. ZMV1328 – Semiologia Veterinária;
V. ZMV1344 – Técnica Cirúrgica.
5. O processo seletivo será processado por meio de avaliações 

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 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 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 

da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividades, 
compreendendo:

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
IV – atividade de formação e orientação de discípulos;
V – atividades relacionadas à prestação de serviços à comu-

nidade;
VI - diplomas e outras dignidades universitárias.
Parágrafo único: No julgamento dos títulos deverão preva-

lecer as atividades desempenhadas nos cinco anos anteriores à 
inscrição.

5. - A prova pública oral de erudição será pública e realizada 
com base no programa previsto neste edital, de acordo com o 
artigo 156 do Regimento Geral da USP e o art. 40 do Regimento 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto.

I – compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhido 
pelo candidato é pertinente ao programa acima mencionado.

II – o candidato, em sua exposição, não poderá exceder a 
sessenta minutos;

III – ao final da apresentação, cada membro da comissão 
poderá solicitar esclarecimentos ao candidato, não podendo o 
tempo máximo, entre perguntas e respostas, superar sessenta 
minutos.

IV – cada examinador, após o término da prova de erudição 
de todos os candidatos, dará a nota, encerrando-a em envelope 
individual.

6. - Ao término da apreciação das provas, cada candidato terá 
de cada examinador uma nota final que será a média ponderada 
das notas por ele conferidas, observados os pesos fixados no 
item 3.

7. - As notas das provas poderão variar de zero a dez, com 
aproximação até a primeira casa decimal.

8. - O resultado do concurso será proclamado pela comissão 
julgadora imediatamente após seu término, em sessão pública.

9. - Serão considerados habilitados os candidatos que obtive-
rem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

10. - A indicação dos candidatos será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas;

11. - Será proposto para nomeação o candidato que obtiver o 
maior número de indicações da comissão julgadora.

12. - A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprova-
ção em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias 
Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, VI da Lei 
nº 10.261/68.

13. - A nomeação do docente aprovado no concurso, assim 
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos 
termos da Resolução 7271 de 2016.

14. - O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatí-
cio exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do Regimento 
Geral da USP.

15. - O concurso terá validade imediata e será proposto para 
nomeação somente o candidato indicado para o cargo posto em 
concurso.

16. - O candidato será convocado para posse pelo Diário 
Oficial do Estado.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
concurso, encontram-se à disposição dos interessados na Assistên-
cia Técnica Acadêmica da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, situada à Avenida 
Bandeirantes, nº3900, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto – SP, ou 
pelo e-mail atac@listas.ffclrp.usp.br. (2017.1.1167.59.4)
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 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/

FM/063/2017 - INSCRIÇÃO E COMISSÃO JULGADORA DE CON-
CURSO À LIVRE-DOCÊNCIA.

A Congregação da FMUSP, em sessão de 28/7/2017, aprovou 
o pedido de inscrição do candidato Dr. Robson Luis Oliveira de 
Amorim ao Concurso de Livre-Docência, junto ao Departamento 
de Neurologia, com base no programa da Disciplina de Neuroci-
rurgia, referente ao Edital ATAC/FM/003/2017.

 - Na mesma sessão foi aprovada e indicada a seguinte 
Comissão Julgadora:

DA FMUSP
Prof. Dr. Manoel Jacobsen Teixeira - Presidente
Prof. Dr. Lenine Garcia Brandão
Profa. Dra. Umbertina Conti Reed - Suplente
Prof. Dr. Heraldo Possolo de Souza - Suplente
Prof. Dr. Fernando Kok - Suplente
DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
Prof. Dr. Hildo Rocha Cirne de Azevedo Filho - Faculdade de 

Ciências Médicas da Universidade Federal de Pernambuco
Prof. Dr. Helio Rubens Machado - Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
Prof. Dr. José Carlos Esteves - Faculdade de Ciências Médicas 

da Santa Casa de São Paulo
Prof. Dr. Luiz Eugenio Araujo de Moraes Mello - Escola Paulista 

de Medicina da Universidade Federal de São Paulo - Suplente
Prof. Dr. Orlando Graziani Povoas Barsottini - Escola Paulista 

de Medicina da Universidade Federal de São Paulo - Suplente
Prof. Dr. João Nelson Rodrigues Branco - Escola Paulista de 

Medicina da Universidade Federal de São Paulo - Suplente
Prof. Dr. Sergio Cavalheiro - Escola Paulista de Medicina da 

Universidade Federal de São Paulo - Suplente
 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/

FM/064/2017 – PUBLICIDADE DAS CANDIDATURAS
A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo torna públicas as candidaturas ao 
processo seletivo para contratação, por prazo determinado, de 
um docente como Professor Contratado III, em jornada de doze 
horas semanais, junto ao Departamento de Obstetrícia e Gineco-
logia, com base no programa da Disciplina MOG 0513 – Estágio 
Hospitalar em Ginecologia (5º ano), referente ao Edital ATAC/
FM/048/2017, de 29 de julho de 2017: Dr.ª Iara Moreno Linhares 
(Candidata nº 1); Dr. Gustavo Arantes Rosa Maciel (Candidato 
nº 2).

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/065/2017 – PUBLICIDADE DAS CANDIDATURAS

A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo torna públicas as candidaturas ao 
processo seletivo para contratação, por prazo determinado, de um 
docente como Professor Contratado III, em jornada de doze horas 
semanais, junto ao Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, 
com base no programa da Disciplina MOG 0514 – Estágio Hospi-
talar em Obstetrícia (5º ano) e MOG 0611 – Estágio Hospitalar em 
Obstetrícia (6º ano), referente ao Edital ATAC/FM/049/2017, de 29 
de julho de 2017: Dr. Fabio Roberto Cabar.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/066/2017 – PUBLICIDADE DAS CANDIDATURAS

A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo torna públicas as candidaturas ao 
processo seletivo para contratação, por prazo determinado, de um 
docente como Professor Contratado III, em jornada de doze horas 
semanais, junto ao Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, 
com base no programa da Disciplina MOG 0423 – Ginecologia 
(4º ano), referente ao Edital ATAC/FM/050/2017, de 29 de julho de 
2017: Dr.ª Iara Moreno Linhares (Candidata nº 1); Dr. Sergio Podga-
ec (Candidato nº 2); Dr. Eduardo Vieira da Motta (Candidato nº 3).

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/067/2017 – PUBLICIDADE DAS CANDIDATURAS

A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo torna públicas as candidaturas ao 
processo seletivo para contratação, por prazo determinado, de um 
docente como Professor Contratado III, em jornada de doze horas 
semanais, junto ao Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, 
com base no programa da Disciplina MOG 0434 – Obstetrícia (4º 
ano), referente ao Edital ATAC/FM/051/2017, de 29 de julho de 
2017: Dr.ª Ingrid Schwach Werneck Britto.
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