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7) - Oogênese in vivo e in vitro em mamíferos;
8) - Espermatogênese in vivo e in vitro em mamíferos;
9) - Anatomia do Aparelho Urogenital;
10) - Fecundação e desenvolvimento embrionário pré-

-implantacional in vivo e in vitro em mamíferos domésticos;
11) - Cultivo celular e tecnologias de DNA recombinante 

para a manipulação do genoma animal: aplicações biomédicas 
e agropecuárias;

12) - Morfofisiologia do desenvolvimento embrionário, fetal 
e placentação.

O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no Regi-
mento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento da 
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos.

1. - 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 à Diretora da Faculdade de Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos, Profa. Dra. Elisabete Maria Macedo 
Viegas, contendo dados pessoais e área de conhecimento 
(especialidade) do Departamento a que concorre, anexando os 
seguintes documentos:

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
das demais informações que permitam avaliação de seus méri-
tos, em formato digital.

II – prova de que é portador do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional (frente e 
verso, quando houver);

III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino;

IV – título de eleitor;
V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de 

pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa;
VI – documento de identidade.
Parágrafo primeiro: Elementos comprobatórios do memorial 

referido no inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros 
materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser apre-
sentados até o último dia útil que antecede o início do concurso.

Parágrafo segundo: Os docentes em exercício na USP serão 
dispensados das exigências referidas nos incisos III e IV, desde 
que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar 
que se encontram em situação regular no Brasil.

Parágrafo quarto: O candidato estrangeiro aprovado no 
concurso e indicado para o preenchimento do cargo só poderá 
tomar posse se apresentar visto temporário ou permanente que 
faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil.

Parágrafo quinto: No ato da inscrição, os candidatos porta-
dores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação 
para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas.

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da Facul-
dade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, em seu aspecto 
formal, publicando-se a decisão em edital.

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e vinte dias, a contar da data da publicação no 
Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo 
com o artigo 134, parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

3. - O concurso será realizado segundo critérios objetivos, 
em duas fases, por meio de atribuição de notas em provas, 
assim divididas:

1ª fase (eliminatória) prova escrita – peso 3
2ª fase – I) julgamento do memorial com prova pública de 

arguição – peso4
II) prova didática – peso3
Parágrafo primeiro: A convocação dos inscritos para a 

realização das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo segundo: Os candidatos que se apresentarem 

depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.
I – Primeira fase: PROVA ESCRITA – Caráter Eliminatório
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 julgadora organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do concurso, e dela dará conhe-
cimento aos candidatos vinte e quatro horas antes do sorteio 
do ponto, sendo vedado ao candidato renunciar a esse prazo;

II - 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 proce-
dência da alegação;

III - sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

IV – durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos;

V – 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;

VI – a prova, que será lida em sessão pública pelo candida-
to, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VII – cada prova será avaliada, individualmente, pelos mem-
bros da comissão julgadora;

VIII – serão considerados habilitados para a 2ª fase os 
candidatos que obtiverem, da maioria dos membros da comissão 
julgadora, nota mínima sete;

IX – a comissão julgadora apresentará, em sessão pública, 
as notas recebidas pelos candidatos.

5. - Participarão da segunda fase somente os candidatos 
aprovados na primeira fase.

II - Segunda fase: PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGA-
MENTO DO MEMORIAL E PROVA DIDÁTICA.

PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO 
MEMORIAL

6. - O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito 
do candidato.

Parágrafo único – No julgamento do memorial, a comissão 
apreciará:

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

comunidade;
IV – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V - diplomas e outras dignidades universitárias.
PROVA DIDÁTICA
7. - A prova didática será pública, com a duração mínima 

de quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre 
o programa da área de conhecimento acima mencionada, nos 
termos do artigo 137 do Regimento Geral da USP.

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

II - 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 proce-
dência da alegação;

III – o sorteio do ponto será feito vinte e quatro horas antes 
da realização da prova didática, sendo vedado ao candidato 
renunciar a esse prazo;

IV – o candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário;

 FACULDADE DE DIREITO 
DE RIBEIRÃO PRETO
 COMUNICADO FDRP-ATAC-13/2017, de 17 de agosto de 

2017.
O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Prof. 

Titular Umberto Celli Junior, aprovou ad referendum do Conselho 
Técnico Administrativo, em 15 de agosto de 2017, as inscrições 
dos doutores Jamile Gonçalves Calissi, José Antônio Ribeiro de 
Oliveira Silva, Paula Gecislany Vieira da Silva Gomes, Gabriel 
Saad Kik Buschinelli e Luiz Ricardo Guimarães, no processo 
seletivo junto ao Departamento de Direito Privado e de Processo 
Civil – área de Direito Privado, nos termos do Edital nº 19/2017, 
publicado no DOE de 01/08/2017.

Aprovou, ainda, a seguinte Banca Examinadora para esse 
concurso:

Titulares:
Profa. Associada Cintia Rosa Pereira de Lima - Presidente 

(DPP/FDRP-USP);
Prof Associado Alessandro Hirata (DFB/FDRP-USP);
Prof. Associado Gustavo Assed Ferreira (DDP/FDRP-USP).
Suplentes:
Profa Associada Fabiana Cristina Severi (DDP/FDRP-USP);
Profa. Associada Maria Paula Costa Bertran (DFB/FDRP-

-USP).

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Convocação
Edital FEUSP nº 42/2017
A Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

convoca os candidatos dos Professores Doutores Lessandra 
Marcelly Sousa da Silva, Wagner Marcelo Pommer, Keli Cristina 
Conti, Luciana Miyuki Sado Utsumi, Afonso Martins Andrade, 
Joseildo Kleberson Barbosa, Ana Sofia Aparicio Pereda, Nelson 
Barrelo Júnior, Rafaela Silva Ribeiro, Carolina Tamayo Osorio, 
Juliana França Viol Paulin, Adriana de Bartoli, José Eduardo 
Roma, Zaqueu Vieira Oliveira e Raquel Milani inscritos no Con-
curso Público de Títulos e Provas para Provimento Efetivo de 01 
(um) cargo de Professor Doutor, “MS-3”, em RDIDP, nas discipli-
nas: "EDM0341 – Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensi-
no de Matemática”, “EDM0343 - Projeto Integrado de Estágio 
em Docência em Matemática e Ciência”, “EDM0427 – Metodo-
logia do Ensino de Matemática I”, “EDM0428 – Metodologia 
do Ensino de Matemática II”, EDM0615 - Educação Matemá-
tica”, “EDM0321 – Metodologia do Ensino de Matemática” e 
"EDM0685 – Experimentação e Modelagem", no Departamento 
de Metodologia do Ensino e Educação Comparada (EDM) da 
FEUSP, de acordo com o Edital FEUSP nº 17/2017 a comparecer 
no dia 12 de setembro de 2017, terça-feira, às 08h00, na Sala 
101 do Bloco “A” da Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo, para conhecimento do calendário das provas do 
referido concurso (1ª fase).

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/

FM/068/2017 – CONVOCAÇÃO
- A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medi-

cina da Universidade de São Paulo comunica a data da rea-
lização do concurso público para o provimento de um cargo 
de Professor Doutor 1 junto ao Departamento de Fisioterapia, 
Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional – Curso de Terapia 
Ocupacional, na área de Terapia Ocupacional em Deficiência 
Intelectual e Transtornos Globais de Desenvolvimento, com base 
no programa do Conjunto de Disciplinas MFT0786, MFT0711, 
MTF0712, MFT0154, MFT0211, MFT0252, referente ao Edital 
ATAC/FM/017/2017.

Candidatos inscritos:
nº 1 - Dra. Luciana Cordeiro; nº 2 - Dra. Talita Naiara Rossi 

da Silva; nº 3 - Dra. Fernanda Duarte Rosa; nº 4 - Dra. Clarisse 
Potasz; nº 5 - Dra. Rosangela Gomes da Mota de Souza; nº 6 - 
Dra. Karina Piccin Zanni; nº 7 - Dra. Larissa Campagna Martini 
Barbosa.

- INÍCIO DO CONCURSO: 11 de setembro de 2017, às 7h30.
- Os candidatos deverão se apresentar às 7h15 do dia 11 de 

setembro de 2017, na Sala dos Professores Eméritos - 3º andar 
do prédio da Faculdade de Medicina da USP.

Pelo presente ficam convocados os candidatos e os mem-
bros da Comissão Julgadora.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/069/2017 – CONVOCAÇÃO

- A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medici-
na da Universidade de São Paulo comunica a data da realização 
do concurso público para o provimento de um cargo de Profes-
sor Doutor 1 junto ao Departamento de Fisioterapia, Fonoau-
diologia e Terapia Ocupacional – Curso de Terapia Ocupacional, 
na área Arte, Corpo e Cultura e Terapia Ocupacional, com base 
no programa do Conjunto das Disciplinas MFT0165, MFT0717, 
MFT0710, MNFT0797, MFT0780, MFT0210, MFT0251, referente 
ao Edital ATAC/FM/018/2017.

Candidatos inscritos:
nº 1 - Dra. Érika Alvarez Inforsato; nº 2 - Dr. Cleber Tiago 

Cirineu.
- INÍCIO DO CONCURSO: 04 de setembro de 2017, às 8h.
- Os candidatos deverão se apresentar às 7h45 do dia 04 de 

setembro de 2017, na Sala dos Professores Eméritos - 3º andar 
do prédio da Faculdade de Medicina da USP.

Pelo presente ficam convocados os candidatos e os mem-
bros da Comissão Julgadora.

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 Edital ATAC/FZEA Nº25/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO AO PROVIMENTO DE 01 (UM) 
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE MEDI-
CINA VETERINÁRIA DA FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGE-
NHARIA DE ALIMENTOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

A Diretora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo, localizada à Avenida 
Duque de Caxias Norte, 225 – Pirassununga/SP, torna público 
a todos os interessados que, de acordo com o decidido pela 
Congregação em sessão ordinária realizada em 16/08/2017, 
estarão abertas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com início às 
08 horas (horário de Brasília) do dia 23/08/2017 e término às 
17 horas (horário de Brasília) do dia 21/09/2017, as inscrições 
ao concurso público de títulos e provas para provimento de 01 
(um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em Regime de 
Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), claro/cargo 
nº 1234463, com o salário de R$ 10.670,76 (maio/2016), junto 
ao Departamento de Medicina Veterinária, na área de conhe-
cimento “Genética, morfologia e biologia do desenvolvimento 
animal” nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento 
Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

1) - Estrutura dos genes e cromossomos, replicação e reparo 
de DNA;

2) - Bases moleculares da diferenciação celular: interação 
genótipo x fenótipo;

3) - Genética molecular: bases moleculares da hereditarie-
dade, expressão gênica e mecanismo de regulação;

4) - Bases moleculares da diferenciação celular: interação 
genótipo e ambiente no fenótipo;

5) - Doenças de origem genética, métodos de detecção e 
terapias inovadoras;

6) - Reprogramação epigenética das células primordiais 
germinativas e desenvolvimento embrionário inicial em mamí-
feros domésticos;

ção em torno de um ponto fixo. Ângulos de Euler. Equações de 
Euler. Movimento do giroscópio. Movimento do pião.

2. Choque e percussão: Teorema da resultante dos impulsos. 
Teorema do momento dos impulsos. Choque central direto. 
Hipóteses de Newton e de Poisson. Perda de energia cinética 
no choque. Choque central oblíquo. Choque excêntrico. Impulso 
sobre um corpo que realiza movimento de rotação em torno de 
um eixo fixo. Centro de percussão.

3. Introdução à Mecânica Analítica: Coordenadas genera-
lizadas. Vínculos. Princípio dos Trabalhos Virtuais. Princípio de 
D’Alembert. Equações de Lagrange. Pequenas oscilações. Função 
de dissipação de Rayleigh.

C. Introdução à Mecânica dos Sólidos
1. Conceitos básicos;
2. Cargas axiais;
3. Torção;
4. Flexão;
5. Cisalhamento;
6. Estado duplo de tensões;
7. Deflexões de vigas e eixos.
D. Introdução a Vibrações em Sistemas Mecânicos
1. Balanceamento de rotores, máquinas de balanceamento 

e classes de balanceamento;
2. Vibrações de sistemas com um grau de liberdade, frequ-

ência natural e resposta transitória;
3. Resposta a excitações harmônicas;
4. Vibrações forçadas devido a excitações genéricas;
5. Transmissão e isolamento de vibrações;
6. Vibrações com dois graus de liberdade;
7. Projeto de supressores de vibração;
8. Sistemas com vários graus de liberdade;
9. Vibrações em sistemas contínuos;
Referências básicas:
Beer, F. P. Jonhston, E. R. Clausen, W. E., Mecânica Vetorial 

para Engenheiros - Dinâmica, 7ª Edição, McGraw-Hill, São Paulo, 
2006, 1355 p.

Beer, F. P. Jonhston, E. R. Eisenberg, E. R., Mecânica Vetorial 
para Engenheiros - Estática, 7ª Edição, McGraw-Hill, São Paulo, 
2006, 621 p.

Boulos, P. Zagottis, D. Mecânica e Cálculo: um Curso Integra-
do, Volume 1, Editora Edgard Blucher, São Paulo, 1991

D. Hartog. Vibrações em sistema Mecânicos, Edgard Blucher, 
1972.

Fenner, R.T.; Reddy, J.N. Mechanics of Solids and Structures, 
2nd ed., CRC Press, 2012, 705 p.

França, L. F. Matsumura, A. Z. Mecânica Geral 3ª Edição 
Revisada e Ampliada. Edgard Blücher, 2011, 316 p.

Gere, J.M.; Goodno, B.J. Mechanics of Materials, 8th ed., 
Cengage Learning, 2012, 1152 p.

Giacaglia, G. E. , Mecânica Geral, Editora Campus, Rio de 
Janeiro, 1982.

Goldstein, H. Classical Mechanics. 2nd edition, Addison-
-Wesley, Massachussets, 1981, 672 p.

Greenwood, D. T. Principles of Dynamics. 2nd edition, 
Prentice-Hall, New York, 1988, 552 p.

Hibbeler, R.C. Mechanics of Materials, 9th ed., Prentice Hall, 
2013, 912 p.

Lanczos, C. The variational principles of mechanics. 4th 
edition, Dover Publications, New York, 1970. 418 p.

Martins, C. A. Introdução à Mecânica Analítica. Notas de 
Aula, PME/EPUSP, 2001, 36 p.

Meirovitch, L. Methods of Analytical Dynamics. McGraw-
-Hill, New York, 1970, 524 p.

Pesce, C. P. Dinâmica dos Corpos Rígidos. Monografia, PME/
EPUSP, 2001, 174 p.

Tenenbaum, R. A. Dinâmica Aplicada. Manole, 2006, 792 p.
Thomson. Theory of Vibrations with Applications, London, 

4a. edição , 1993.
Vierck, R. K. Vibration Analysis, 1974.
Wells, D., Shaum’s outline of Lagrangian Dynamics. Mc-

-Graw Hill, 1967, 368p
Os itens acima fazem parte do programa das seguintes 

disciplinas:
• - PME-3100 - Mecânica I
• - PME-3200 - Mecânica II
• - PME-3210 - Mecânica dos Sólidos I
• - PME-2341 – Vibrações
11. 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.

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 
CTA da Escola Politécnica da USP, 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 
no Serviço de Órgãos Colegiados e Concursos da EPUSP pelo 
telefone 11 3091 5225 ou por e-mail svorcc@poli.usp.br.

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ 
DE QUEIROZ
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/044-2017
ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÃO, INDICAÇÃO DE COMISSÃO DE 

SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
O Diretor da ESALQ, da Universidade de São Paulo, aprovou 

“ad referendum” do Conselho Técnico-Administrativo (CTA), 
em 17/08/2017, as inscrições dos candidatos Edison Aparecido 
Mome Filho; Renata Cristina Bovi; Risely Ferraz Almeida; Gusta-
vo Casoni da Rocha; Cléo Thomás Gabriel Vilela Menegaz Teixei-
ra Pires; Everton Alves Rodrigues Pinheiro; Marcelo Eduardo Dias 
de Oliveira; Laura Fernanda Simões da Silva e indeferiu a inscri-
ção da Sra. Ana Paula Justiniano Régo, para o processo seletivo 
para contratação de um docente, como professor contratado 
nível III (Doutor), para o Departamento de Ciência do Solo, desta 
Escola, conforme Edital de Abertura EDITAL ATAC/035/2017.

Os candidatos cujas inscrições foram deferidas ficam con-
vocados para as provas que serão realizados no período de 
18 a 20 de setembro de 2017, a partir das 08h00, na Sala da 
Congregação.

Aprovada também a seguinte comissão de seleção para o 
referido processo seletivo: Titulares: Prof. Tiago Osório Ferreira, 
do LSO/ESALQ/USP; Prof. Jarbas Honório de Miranda, do LEB/
ESALQ/USP e Prof. Dr. Osny Oliveira Santos Bacchi, do CENA/USP. 
Suplentes: Prof. Rafael Otto, da LSO/ESALQ/USP; Prof. Peterson 
Ricardo Fiorio. Do LEB/ESALQ/USP; Prof. Célia Regina Montes, 
do CENA/USP.

disciplinas: ERP0139 Psicologia da Saúde; ERP0216 Psicologia 
do Desenvolvimento; ERP0207 Psicologia da Saúde; ERP0225 
Psicologia da Educação I; ERP0314 Psicologia da Educação II; 
ERP0231 Psicologia da Educação III, nos termos do Edital ATAC/
SCAPAC – 25/2017 de abertura do concurso, para as PROVAS 
escrita, didática, julgamento do memorial com prova pública de 
arguição e julgamento do projeto de pesquisa com prova pública 
de arguição, que serão realizadas a partir de 16 DE OUTUBRO 
DE 2017, às 7 horas, na sala da Congregação desta Escola, 
à Avenida Bandeirantes, 3900, “Campus” da USP, Ribeirão 
Preto, munidos de documento de identidade. O cronograma do 
concurso será divulgado no dia 16 de outubro de 2017, no local 
supramencionado.

 ESCOLA POLITÉCNICA
 EDITAL EP-040/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
O Diretor da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo torna público a todos os interessados que, conforme apro-
vação “ad-referendum” do Conselho Técnico-Administrativo, 
estarão abertas por 30 (trinta) dias, no período das 9h do dia 
21/08/2017 às 16h do dia 19/09/2017, as inscrições para o 
processo seletivo para a contratação de 1 (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 (doze) horas semanais de trabalho, junto 
ao Departamento de Engenharia Mecânica, 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 Escola Politécnica da 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, exclusivamen-
te, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no 
período acima indicado, devendo o candidato apresentar reque-
rimento dirigido ao Diretor da Escola Politécnica da USP, Prof. Dr. 
José Roberto Castilho Piqueira, 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, 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 candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverá ministrar uma ou mais das seguintes disciplinas:

PME- 3100 - Mecânica I
PME- 3200 - Mecânica II

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
II. Prova Didática
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 
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 da Unidade 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:
A. Mecânica Geral básica
1. Sistemas de forças e momentos: resultante e momentos, 

sistemas equivalentes;
2. Estática em duas e três dimensões;
3. Cinemática do ponto;
4. Dinâmica do ponto;
5. Cinemática de corpos rígidos: campos de velocidades e 

acelerações e composição de movimentos;
6. Dinâmica de corpos rígidos: distribuição de massa, 

teorema do movimento do baricentro, momento angular e 
teorema do momento angular, energia cinética e teorema da 
energia cinética.

B. Dinâmica dos Sólidos
1. Dinâmica do corpo rígido: Teorema do movimento do 

baricentro. Propriedades da matriz de inércia. Teorema do 
momento da quantidade de movimento. Movimento de rotação 
em torno de um eixo fixo. Balanceamento. Movimento de rota-
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