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 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 COMUNICADO ATAc 060/17
RESULTADO FINAL / CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto da USP torna público o Resultado Final / Classifi-
cação do Processo Seletivo para contratação de um docente, na 
categoria de Professor Contratado nível III (Professor Doutor), 
em jornada de 12 horas semanais, para o Departamento de 
Educação, Informação e Comunicação, realizado de acordo com 
o Edital ATAc 017/2017, de Abertura de Processo Seletivo para 
contratação de docente, publicado no D.O.E. de 23/05/2017.

Classificação -  Nome do Candidato
1º  - Ana Paula Meneses Alves
Tendo em vista o resultado acima discriminado, a Comissão 

de Seleção do processo seletivo apresentou ao Conselho Técni-
co-Administrativo da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto, o relatório final que foi homologado “ad referen-
dum” em 17/08/2017 do referido Conselho. (2017.1.720.59.1)

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.
FFLCH/FLH nº 038/2017 - Abertura de inscrições para pro-

cesso seletivo simplificado no Departamento de História, área 
de História Moderna da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências 
Humanas (Proc.: 17.1.3202.8.7).

A Diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo torna público a todos os 
interessados que, conforme aprovação ad referendum do Conse-
lho Técnico-Administrativo estarão abertas por dez dias, no perí-
odo das 08h00 do dia 22/08/2017 às 17h00 do dia 31/08/2017, 
as inscrições para o processo seletivo para a contratação de 01 
(um) docente por prazo determinado, como Professor Contrata-
do III (MS-3.1, para os contratados com título de Doutor), salário 
de R$ 1.849,66, com jornada de 12 (doze) horas semanais; refe-
rência mês de maio de 2016, junto ao Departamento de História, 
área de História Moderna, 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 Faculdade de Filosofia, Letras Ciências Humanas, 
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 reque-
rimento dirigido à Diretora da Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 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), outorgado ou reconhecido pela USP ou 
de validade nacional;

2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 
ou qualquer outro meio.

2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do(s) aprovado(s).

4. Atribuição da função: o(s) candidato(s) aprovado(s), 
ao ser(em) contratado(s), deverá(ão) ministrar as seguintes 
disciplinas:

I. História Moderna I
II. História da Cultura I
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 05)
II. Prova Didática (peso 05)
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 julgadora, 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 Faculdade 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:
1 – A Época Moderna: discussão cronológica e conceitual
2 – Europeus e não-europeus diante da Idéia de Europa
3 – A formação de uma Economia-Mundo
4 – O Renascimento
5 – As Reformas Religiosas
6 – O Estado Moderno

contratação de 1 (um) Professor Contratado III (MS-3.1, para 
os contratados com título de Doutor) ou de 1 (um) Professor 
Contratado II (MS-2, para os contratados com título de Mestre) 
ou de 1 (um) Professor Contratado I (MS-1, para os contrata-
dos somente portadores de diploma de graduação) junto ao 
Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica, 
Área de Enfermagem na Saúde da Criança e Mulher, aberto pelo 
Edital ATAC 021/2017, publicado no Diário oficial do Estado em 
29.07.2017:

TITULARES as Professoras Cecília Helena de Siqueira Sigaud 
- Presidente (Professora Doutora do Departamento de Enferma-
gem Materno-Infantil e Psiquiátrica da EEUSP); Juliana Nery de 
Souza-Talarico (Professora Doutora do Departamento de Enfer-
magem Médico-Cirúrgica da EEUSP); Lilia de Souza Nogueira 
(Professora Doutora do Departamento de Enfermagem Médico-
-Cirúrgica da EEUSP). SUPLENTES: Divane de Vargas (Professor 
Associado do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e 
Psiquiátrica da EEUSP); Elaine Bucchorn Cintra Damião (Profes-
sora Doutora do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil 
e Psiquiátrica da EEUSP); Marina de Góes Salvetti (Professora 
Doutora do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica 
da EEUSP)

Na mesma ocasião CONVOCO a candidata inscrita no pro-
cesso Elaine Cristina Cardoso, portadora do título de Doutora, a 
comparecer no dia 23.08.2017, às 8h, à Escola de Enfermagem 
da USP, sala 23, andar térreo, para instalação de Comissão Jul-
gadora e início das provas do processo seletivo.

São Paulo, 18 de agosto de 2017.
Prof.a Dr.a Maria Amélia de Campos Oliveira
Diretora

 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO 
PRETO
 RETIFICAÇÃO DE COMUNICADO DE ACEITAÇÃO DE INSCRI-

ÇÕES E DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO JULGADORA PUBLICADO 
NO DIÁRIO OFICIAL - PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I, DE 16-8-
2017, PÁGINA 187:

No Comunicado de aceitação de inscrições e designação 
de Comissão Julgadora, nos termos do Edital ATAC/SCAPAC 
22/2017 referente ao concurso para provimento de um cargo de 
Professor Doutor, referência MS-3, em RDIDP, junto ao Depar-
tamento de Enfermagem Geral e Especializada da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo/
área de conhecimento Fundamentos de Enfermagem, onde se 
lê: “Profª Drª Maria Lúcia do Carmo Cruz Robazzi - Professor 
Titular do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e 
Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, leia-se: “Profª Drª Maria Lúcia do 
Carmo Cruz Robazzi - Professor Titular do Departamento de 
Enfermagem Geral e Especializada da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo”

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ 
DE QUEIROZ
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/045-2017
Em cumprimento às disposições constantes da legislação 

vigente, realizou-se nos dias 15 a 16 de agosto de 2017, na 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, em Piracicaba, 
o processo seletivo para contratação por prazo determinado 
de um PROFESSOR CONTRATADO III, junto ao Departamento 
de Ciências Exatas, na área: “Matemática e Estatística”, tendo 
inscritos os candidatos: Rafael Lopes Jacomini; Juliana Petrini e 
Alessandra Marieli Vacari.

Deixou de comparecer a Dra. Alessandra Marieli Vacari.
A Comissão Julgadora foi constituída pelos Professores: 

Sonia Maria de Stefano Piedade, do LCE/ESALQ/USP; Cesar 
Gonçalves de Lima, da FZEA/USP; Rafael Pimentel Maia, da 
UNICAMP. A Comissão foi presidida pela Profa. Sonia Maria de 
Stefano Piedade e teve como secretário o Prof. Cesar Gonçalves 
de Lima, que elaborou o seguinte Relatório:

EXAMINADORES - Sonia Maria de Stefano Piedade - Cesar 
Gonçalves de Lima - Rafael Pimentel Maia

CANDIDATOS
Rafael Lopes Jacomini - 6,7 - 6,7 - 6,3
Juliana Petrini - 6,5 - 6,4 - 5,9
INDICAÇÃO - Não houve aprovado - Não houve aprovado 

- Não houve aprovado
Em vista dos resultados, a Comissão Julgadora, abaixo-

-assinada, não aprovou nenhum dos candidatos para contrata-
ção por prazo determinado como Professor Contratado III, junto 
ao Departamento de Ciências Exatas.

O Diretor da ESALQ/USP, aprovou “ad referendum” do CTA 
o Relatório da Comissão Julgadora.

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE 
RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABI-

LIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Comunicado
O Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Con-

tabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo apro-
vou “ad referendum” do Conselho Técnico-Administrativo em 
17/08/2017, as seguintes inscrições ao processo seletivo para 
contratação de 01 (um) docente por prazo determinado, como 
Professor Contratado III (Doutor) ou como Professor Contratado 
II (Mestre), para o Departamento de Contabilidade - Edital FEA-
-RP 025/2017, publicado no D.O.E. em 18/07/2017, bem como a 
composição da comissão de seleção:

Candidatos
Natalia Diniz Maganini
Bianca Thomazella
Bruno Meggiato Grabert
Marcio Augusto Miguel Cunha
Wilson Tarantin Junior
Rafael Moreira Antônio
Ana Augusta Almeida de Souza
Graziele Laska Harmatiuk
Comissão de Seleção
Titulares
Maisa de Souza Ribeiro – Professora Titular do Departamen-

to de Contabilidade da FEA-RP/USP;
Tabajara Pimenta Junior – Professor Associado do Departa-

mento de Administração da FEA-RP/USP;
Milton Barossi Filho – Professor Associado do Departamen-

to de Economia da FEA-RP/USP.
Suplentes
Amaury José Rezende – Professor Doutor do Departamento 

de Economia da FEA-RP/USP;
Elizabeth Krauter – Professora Doutora do Departamento de 

Administração da FEA-RP/USP;
Fabio Augusto Reis Gomes - Professor Doutor do Departa-

mento de Economia da FEA-RP/USP.
Ficam convocados para a primeira etapa de avaliações 

a Comissão de Seleção e a candidata portadora do título de 
Doutor:

Natalia Diniz Maganini
A primeira etapa será realizada no período de 23 a 

25/8/2017.
A candidata deverá se apresentar no dia 23/8/2017, 

às 9h, na sala 40 do Bloco B-2 da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto - Avenida dos 
Bandeirantes, 3900.n
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