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• Sorteio do Ponto para Prova Didática: ao final da Prova 
Escrita;

• Sessão Pública de Divulgação dos Resultados da Prova 
Escrita e da Prova Específica, caso compareçam mais de 10 (dez) 
candidatos, na Sala UL82 (Ensino II – Bloco verde – 1.º Andar): 
após atribuição das notas pela Comissão Julgadora, podendo ser 
postergada para dia 21 (vinte e um) do mês de setembro do ano 
de 2017 (quinta-feira), a depender da quantidade de candidatos.

Dia 21 (vinte e um) do mês de setembro do ano de 2017 
(quinta-feira), na Sala UL82 (Ensino II – Bloco verde – 1.º Andar:

• A partir das 08h30min: Prova de Títulos, em sessão 
reservada;

• 24 (vinte e quatro) horas após Sorteio do Ponto para Prova 
Didática: Apresentação dos Candidatos; e Sorteio da Ordem de 
Apresentação da Prova Didática e da Prova de Arguição;

• Prova Didática: imediatamente após Sorteio da Ordem de 
Apresentação, podendo estender-se até dia 22 (vinte e dois) do 
mês de setembro do ano de 2017 (sexta-feira), a depender da 
quantidade de candidatos;

• Prova de Arguição: após conclusão da Prova Didática;
• Sessão Pública de Divulgação do Resultado Final: após 

Prova de Arguição e atribuição das notas pela Comissão Jul-
gadora.

A Comissão Julgadora estará constituída pelos seguintes 
Professores Doutores: Titulares: Clovis Armando Alvarenga-
-Netto, Enzo Barberio Mariano, Jaime Hideo Izuka, Luís Roberto 
Almeida Gabriel Filho e Wislei Riuper Ramos Osório; Suplentes: 
André de Lima, Ava Santana Barbosa e Catarina Barbosa Careta.

Ficam, pelo presente Edital, convocados os membros da 
Comissão Julgadora e os seguintes candidatos inscritos: Paula 
Speranza, Adauto Lucas da Silva, Luciana Rodrigues Oriqui, Carla 
Regina Mazia Rosa, Joni de Almeida Amorim, Marcia Nalesso 
Costa Harder, Claudemir Leif Tramarico, Adriana Yumi Sato 
Duarte, Monica Rottmann de Biazzi, Geraldo Gonçalves Delgado 
Neto, Patricia Tavares Magalhães de Toledo, Luís Fernando 
Magnanini de Almeida, Mauro de Oliveira Sobrinho, Sandro 
Pereira da Silva, Denis Gustavo Fantinato, Robisom Damasceno 
Calado, Gabriela de Mattos Veroneze, Fernando Nascimento 
Zatta, Márcia Regina Osaki, Camila de Araujo, Marcelo Arturo 
Jara Perez, Marlon Wesley Machado Cunico e Tomoe Daniela 
Hamanaka Gusberti.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências e Letras
 EDITAL – 099/2017 FCL/CAr. – CONVOCAÇÃO
O DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DO 

CÂMPUS DE ARARAQUARA–UNESP, CONVOCA o candidato 
abaixo relacionado, habilitado no Concurso Público para contra-
tação em caráter emergencial, para atender excepcional interes-
se público, de um Professor Substituto para o período relativo 
ao 2º semestre letivo de 2017, e pelo prazo máximo de 5 (cinco) 
meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico 
da CLT e Legislação Complementar, a comparecer, no prazo de 5 
dias úteis, contados a partir da publicação deste Edital, junto à 
Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos desta Unidade, sito na Rodovia Araraquara–Jau, km 
1, para anuência à contratação e apresentação dos seguintes 
documentos:

1. - Fotocópia da Cédula de Identidade;
2. - Fotocópia do Título de Eleitor;
3. - Certidão de Quitação Eleitoral;
4. - Fotocópia do Certificado de Reservista;
5. - Fotocópia do comprovante de graduação em curso em 

nível superior e de pós-graduação, com histórico escolar;
6. - Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
7. - Fotocópia do cartão de inscrição no PIS/PASEP;
8. - Fotocópia do cartão do CPF;
9. - Comprovante de Situação Cadastral no CPF;
10. - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
11. - 2 fotos 3x4 recentes;
12. - Declaração de bens e valores que compõem o seu 

patrimônio privado.
13. - Conta bancária no Banco do Brasil (pode ser aberta na 

ocasião do exercício).
O não comparecimento do candidato no prazo acima esta-

belecido, bem como a recusa à contratação ou, se consultado 
e contratado deixar de entrar em exercício, terá exaurido os 
direitos decorrentes de sua habilitação no concurso.

DEPARTAMENTO – CLASSIFICAÇÃO – NAS DISCIPLINAS – 
NOME – RG – EDITAL-FCL/CAr:

Literatura – 1º – Literatura na Sala de Aula; Literatura Infan-
til e Juvenil; Narrativa Brasileira II – EUNICE PRUDENCIANO DE 
SOUZA – 24.219.274-9 – 083/2017.

Processo FCLAr 1284/14.
 Faculdade de Odontologia
 EDITAL 043/2017-DTAd-FO/CAr - RESULTADO FINAL.
O DIRETOR TÉCNICO DA DIVISÃO TÉCNICA ADMINIS-

TRATIVA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO CAMPUS DE 
ARARAQUARA DA UNESP, no uso das atribuições conferidas 
pela Portaria UNESP nº 469/2012, TORNA PÚBLICO o resultado 
final do concurso público para contratação de 01 (um) Professor 
Substituto, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, no período relativo ao 2º semestre letivo de 
2017 e pelo prazo máximo de 05 (cinco) meses, em jornada de 
12 (doze) horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da 
CLT, junto ao Departamento de Diagnóstico e Cirurgia – Conjun-
to de Disciplinas de Métodos Diagnósticos; Diagnóstico Bucal 
I; Diagnóstico Bucal II; Estomatologia da referida Faculdade. 
Caberá recurso à Congregação, sob os aspectos legal e formal, 
no prazo de 03 (três) dias úteis a contar desta publicação.

SEGUE: NOME - R.G. nº - MÉDIA FINAL - CLASSIFICAÇÃO
Paula Verona Ragusa da Silva - 9.158.777-7-PR - 9,1 - 1º;
Túlio Morandin Ferrisse – 46.457.301-4 – 8,7 – 2º.
(Processo 638/2017-FO/CAr).
Araraquara, 17.8.2017.
Ana Lúcia Silveira Biaziolli.
Diretor Técnico de Divisão.

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Ciências
 EDITAL Nº. 104/2017 – RESULTADO FINAL
A Diretora da Faculdade de Ciências, por meio da Seção 

Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos, TORNA PÚBLICO, o resultado do Concurso, para con-
tratação emergencial de um Professor Substituto, em jornada de 
12 horas semanais de trabalho e pelo prazo máximo de 5 meses, 
no conjunto de disciplinas “Clínica Fenomenológica” e “Estágio 
Básico – Atividade Articuladora: Leitura Crítica”, junto ao 
Departamento de Psicologia desta Faculdade (Edital de Abertura 
de Inscrições nº. 93/2017 – STDARH/FC), realizado nos dias 16 e 
17/08/2017. O candidato poderá solicitar recurso, sob o aspecto 
legal e formal, no prazo de 3 dias úteis, contados da data de 
publicação deste edital, mediante requerimento dirigido à 
Congregação da Faculdade e protocolado no local de inscrições.

CANDIDATO HABILITADO:
Alekssey Marcos Oliveira Di Piero - RG: 33.810.540-2
Examinador / Nota da Prova de Títulos (peso 2) / Nota da 

Prova Didática (peso 1) / Média do Examinador
1 / 14,40 / 9,50 / 7,96
2 / 14,40 / 9,50 / 7,96

Nº INSCRIÇÃO NOME RESULTADO DA ANÁLISE DA DOCU-
MENTAÇÃO

3 LARA TORRES ZIMMERMAN Atendeu aos requisitos
7 MATHEUS AUGUSTO BERNARDI ROSSI Atendeu aos 

requisitos
8 MARIANE GALZERANO STAHLBERG Atendeu aos requi-

sitos
12 PAULA PERIN GLATT Atendeu aos requisitos
24 JULIANA ELIAS MIQUELIN Atendeu aos requisitos
 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio da 

Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, torna público o 
resultado da análise da documentação solicitada conforme item 
2.1.4. no concurso público para a função de MÉDICO ANESTE-
SIOLOGISTA, junto à(ao) HOSPITAL DA MULHER PROF.DR.JOSE 
ARISTODEMO PINOTTI- CAISM da UNICAMP, conforme Edital de 
Abertura nº 3/2017, publicado no D.O.E de 04/03/2017.

Nº INSCRIÇÃO NOME RESULTADO DA ANÁLISE DA DOCU-
MENTAÇÃO

3 LARA TORRES ZIMMERMAN Atendeu aos requisitos
7 MATHEUS AUGUSTO BERNARDI ROSSI Atendeu aos 

requisitos
8 MARIANE GALZERANO STAHLBERG Atendeu aos requi-

sitos
12 PAULA PERIN GLATT Atendeu aos requisitos
24 JULIANA ELIAS MIQUELIN Atendeu aos requisitos
 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio 

da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, torna público 
o resultado da análise da documentação solicitada conforme 
item 2.1.4. no concurso público para a função de MÉDICO GINE-
COLOGISTA, junto à(ao) HOSPITAL DA MULHER PROF.DR.JOSE 
ARISTODEMO PINOTTI - CAISM da UNICAMP, conforme Edital de 
Abertura nº 5/2017, publicado no D.O.E de 04/03/2017.

Nº INSCRIÇÃO NOME RESULTADO DA ANÁLISE DA DOCU-
MENTAÇÃO

2 JOAO PAULO LEONARDO PINTO Atendeu aos requisitos
4 ROBERTA AVILA DO NASCIMENTO TAVARES Atendeu aos 

requisitos
5 MARIA BEATRIZ BRACCO SUAREZ Atendeu aos requisitos
7 MARIA FERNANDA BRANCALION Atendeu aos requisitos
 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio da 

Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, torna público o 
resultado da análise da documentação solicitada conforme item 
2.1.4. no concurso público para a função de MÉDICO NEONA-
TOLOGISTA, junto à(ao) HOSPITAL DA MULHER PROF.DR.JOSE 
ARISTODEMO PINOTTI -CAISM da UNICAMP, conforme Edital de 
Abertura nº 6/2017, publicado no D.O.E de 04/03/2017.

Nº INSCRIÇÃO NOME RESULTADO DA ANÁLISE DA DOCU-
MENTAÇÃO

1 ANA PAULA DA SILVEIRA MACEDO MOURA Atendeu aos 
requisitos

2 ADRIANA SAYURI IHA Não entregou no prazo estabe-
lecido

4 JULIANA FERNANDES DE CAMARGO Atendeu aos requi-
sitos

5 VITOR LUIZ BELLO FOURNIER DE MORAES Atendeu aos 
requisitos

7 ANA PAULA DE SOUZA BANDEIRA Atendeu aos requisitos
8 ERICA VILACA CARMONA Atendeu aos requisitos
9 ROBERTA MARTINEZ NOVAES Não entregou no prazo 

estabelecido
11 DANILO CAPARICA CARLOS Atendeu aos requisitos
12 JULIANA PASSAFARO MARSICO Não entregou no prazo 

estabelecido
13 ELIZANGELA APARECIDA RAMOS ARDUINO Atendeu 

aos requisitos
15 MARYANE CLETO MAMUD Atendeu aos requisitos
16 DANNIELLA CORREA NETTO PEDROSO LENHARO Aten-

deu aos requisitos
17 LARISSA FERNANDES DE OLIVEIRA Atendeu aos requi-

sitos
20 MICHELLE MARCHI DE MEDEIROS Atendeu aos requi-

sitos
21 HELOISA DE MESQUITA SAMPAIO Atendeu aos requi-

sitos
25 PAULA ALMEIDA CAVALCANTI CASTRO Atendeu aos 

requisitos
26 JULIANA GOLFIERI STEFANO Atendeu aos requisitos
 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio da 

Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, torna público o 
resultado da análise da documentação solicitada conforme item 
2.1.4. no concurso público para a função de MÉDICO CIRUR-
GIÃO PEDIÁTRICO, junto à(ao) HOSPITAL DA MULHER PROF.
DR.JOSE ARISTODEMO PINOTTI - CAISM da UNICAMP, conforme 
Edital de Abertura nº 7/2017, publicado no D.O.E de 04/03/2017.

Nº INSCRIÇÃO NOME RESULTADO DA ANÁLISE DA DOCU-
MENTAÇÃO

1 LETICIA CASTANHO SELMI Atendeu aos requisitos
2 RAFAELLA DINI MIYAOKA Atendeu aos requisitos

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
EDITAL
A Direção da Faculdade de Ciências Médicas TORNA INSUB-

SISTENTE o Edital de Calendário de Provas publicado no DOE de 
13/06/2017, página 190, Seção I, referente ao Concurso Público 
de provas e títulos, para provimento de 01(um) cargo(s) de 
Professor Doutor, nível MS-3.1, em RTP, com opção preferencial 
para o RDIDP, nos termos do item 2, na(s) disciplina(s) MD543 
- Semiotécnica da Observação Clínica, MD643 - Semiologia e 
Propedêutica, MD758 - Atenção Integral a Saúde e MD944 - 
Atenção Clínica Cirúrgica I (Medicina Interna e Semiologia), 
do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Estadual de Campinas, processo nº 
02P-26699/2016, tendo em vista a incompatibilidade de agenda 
dos membros da Comissão Julgadora.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS
EDITAL
Concurso público de provas e títulos para provimento de 1 

(um) cargo de Professor Doutor I, nível MS-3.1, em Regime de 
Turno Parcial (RTP), com opção preferencial para o Regime de 
Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), na área de 
Engenharia, nas disciplinas ER801 – Desenvolvimento de Produ-
tos e ER903 – Controle Estatístico da Qualidade, da Faculdade 
de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas. O 
Concurso de que trata este Edital terá início às 08h00min do dia 
20 (vinte) do mês de setembro do ano de 2017 (quarta-feira) na 
Faculdade de Ciências Aplicadas, situada na Rua Pedro Zaccaria, 
1300, no Jardim Santa Luiza, em Limeira/SP, com o seguinte 
calendário fixado para realização das provas:

Dia 20 (vinte) do mês de setembro do ano de 2017 (quarta-
-feira), na Sala UL57 (Ensino I – Bloco azul – 1.º Andar):

• 08h00min: Instalação da Comissão Julgadora; Apresenta-
ção dos Candidatos; e Elaboração da Prova Escrita;

• Após 08h00min: Realização da Prova Escrita – de caráter 
classificatório e eliminatório, caso compareçam mais de 10 (dez) 
candidatos – com período de 60 (sessenta) minutos para consul-
ta e duração de 4 (quatro) horas para redação da(s) resposta(s);

• Após 08h30min: Prova Específica, em sessão reservada – 
de caráter classificatório e eliminatório, caso compareçam mais 
de 10 (dez) candidatos;

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e oitenta dias, a contar da data da publicação 
no Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de 
acordo com o artigo 151, parágrafo segundo, do Regimento 
Geral da USP.

3. - As provas constarão de:
I – julgamento dos títulos - peso 4;
II – prova pública oral de erudição - peso 3;
III – prova pública de arguição - peso 3;
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.
4. - O julgamento dos títulos, expresso mediante nota 

global, deverá refletir os méritos do candidato como resultado 
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 

comunidade;
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.

I – compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhi-
do 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 
obtiverem, 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 empre-
gatício 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 
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, no 
endereço acima citado.

 INSTITUTO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO
 Universidade de São Paulo
Instituto de Arquitetura e Urbanismo
Comunicado 11/2017 - Referente ao Edital ATAc 05/2017
Julgamento das Inscrições
O Diretor comunica que a E. Congregação do IAU-USP-SC, 

reunida em sua 75ª sessão, realizada em 4/8/2017, deliberou, 
por unanimidade, aprovar as inscrições dos candidatos: Diego 
Beja Inglez de Souza; Cristiane Bueno; Lucas Ricardo Cestaro; 
Silvio Oksman; Marcelo Carlucci; Paula Marques Braga; Edite 
Galote Rodrigues Carranza; Jeferson Cristiano Tavares; Andrea 
D´Angelo Leitner Thomazoni; Veronica Garcia Donoso; Ana Regi-
na Mizrahy Cuperschmid; Mayara Dias de Souza; Geise Brizotti 
Pasquotto; Fellipe de Andrade Abreu e Lima; Michele Caroline 
Bueno Ferrari Caixeta; Patrícia Martins Santos Freitas; Camila 
Moreno de Camargo; Anderson Kazuo Nakano; Maísa Fonseca 
de Almeida; Estevam Vanale Otero; Maria da Purificação Teixeira; 
Danila Martins de Alencar Battaus; Denise Fernandes Geribello; 
André Gustavo da Silva Bezerra Lins, junto à área de conheci-
mento “Projeto de Arquitetura e de Urbanismo”, nos termos do 
Edital ATAC-05/2017 (publicado no DOE de 23/5/2017).

O concurso será realizado no prazo de trinta a cento e vinte 
dias, a contar da data da publicação da aprovação das inscrições 
no Diário Oficial do Estado.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E 
DE COMPUTAÇÃO
 Edital ATAc/ICMC/USP nº 067/2017
INDICAÇÃO DE COMISSÃO DE SELEÇÃO PARA A SEGUNDA 

ETAPA DE AVALIAÇÕES.
A Vice-Diretora no exercício da Diretoria do Instituto de 

Ciências Matemáticas e de Computação, da Universidade de 
São Paulo, aprovou “ad referendum” do Conselho Técnico-
-Administrativo (CTA), em 16.08.2017, a seguinte comissão de 
seleção para a segunda etapa de avaliações, com os candidatos 
inscritos portadores do título de Mestre, do processo seletivo 
EDITAL ATAc/ICMC/SSC-USP nº 047/2017: Titulares: Prof. Asso-
ciado Cláudio Fabiano Motta Toledo – SSC-ICMC-USP; Prof. 
Associado Arlindo Neto Montagnoli – DEE-UFSCar; Prof. Adjunto 
Ricardo Menotti – DCC-UFSCar. Suplentes: Prof. Associado Júlio 
Cezar Estrella – SSC-ICMC-USP; Prof. Titular Antonio Castelo 
Filho – SME-ICMC-USP e Prof. Dr. Daniel Varela Magalhães – 
SEM-EESC-USP.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio da 

Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, torna público o 
resultado da análise da documentação solicitada conforme item 
2.1.4. no concurso público para a função de MÉDICO ANESTE-
SIOLOGISTA, junto à(ao) HOSPITAL DA MULHER PROF.DR.JOSE 
ARISTODEMO PINOTTI- CAISM da UNICAMP, conforme Edital de 
Abertura nº 3/2017, publicado no D.O.E de 04/03/2017.

V – 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.

JULGAMENTO DA 2ª FASE
8. - Ao término da apreciação das provas, cada candidato 

terá de cada examinador uma nota final que será a média pon-
derada das notas por ele conferidas nas duas fases, observados 
os pesos mencionados no item 3.

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

10. - A nota obtida pelo candidato aprovado na prova 
escrita irá compor a média final da segunda fase, com peso 3.

11. - O resultado do concurso será proclamado pela comis-
são julgadora imediatamente após seu término, em sessão 
pública.

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

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

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

15. - 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.

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

17. - O docente em RDIDP deverá manter vínculo empre-
gatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do 
Regimento Geral da USP.

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

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

Demais informações, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, no 
endereço acima citado.

 EDITAL ATAC/FZEA Nº 26/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO AO PROVIMENTO DE UM (01) 
CARGO DE PROFESSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO DE CIÊN-
CIAS BÁSICAS DA FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA 
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 Con-
gregação em sessão ordinária realizada em 16/08/2017, estarão 
abertas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com início às 
08 horas (horário de Brasília) do dia 23/08/2017 e término às 17 
horas (horário de Brasília) do dia 19/02/2018, as inscrições ao 
concurso público de títulos e provas para provimento de um (01) 
cargo de Professor Titular, referência MS-6, em Regime de Dedi-
cação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), claro/cargo nº 
160105, com o salário de R$ R$15.862,33, referente ao mês de 
maio/2016, junto ao Departamento de Ciências Básicas, na área 
de conhecimento Fisiologia da lactação dos animais domésticos, 
nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da 
USP, e o respectivo programa que segue:

- Mamogênese, desenvolvimento pré-natal da glândula 
mamária;

- Mamogênese, desenvolvimento pré-natal da glândula 
mamária, alvéolos e células epiteliais;

- Aspectos celulares e moleculares da síntese láctea, síntese 
de colostro e leite;

- Lactogênese, regulação do desenvolvimento mamário e 
lactação;

- Galactopoiese, amamentação, ordenha e persistência da 
lactação;

- Adaptações fisiológicas e metabólicas que acompanham a 
lactogênese e galactopoiese;

- Aspectos celulares e moleculares do controle hormonal 
da lactação;

- Fisiologia e controle neuroendócrino da lactação, da eje-
ção do leite, aspectos hormonais e comportamentais;

- Lactação, relações com puberdade, parto, desmame, lac-
tação e período seco;

- Mecanismo que controlam o início e a manutenção da 
lactação;

- Comparação da biologia da lactação entre espécies;
- Modelo in vitro para estudo do desenvolvimento da glân-

dula mamária e síntese de leite.
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 Livre-Docente 
outorgado pela USP ou por ela reconhecido;

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: Caso o candidato não satisfaça a exigên-
cia do inciso II, e desde que não pertença a nenhuma categoria 
docente na USP, poderá requerer sua inscrição como especialista 
de reconhecido valor, nos termos do parágrafo primeiro do 
artigo 80 do Estatuto da USP, o que dependerá da aprovação de 
dois terços dos membros da Congregação.

Parágrafo sexto: 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 da Universidade 
de São Paulo, em seu aspecto formal, publicando-se a decisão 
em edital.
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