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XII. - Hidráulica básica: transporte da água via condutos 
livres e forçados e sistemas de recalque.

XIII. - Métodos de irrigação: a) aspersão b) superfície c) 
localizada.

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, à página institucional da 
FZEA/USP, link http://www.fzea.usp.br, 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 FZEA/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 ficarão 
submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade de São 
Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência Social – 
RGPS.

16. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça 

outro cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no pro-

cesso seletivo e convocado para contratação, apresentar visto 
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade 
remunerada no Brasil.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
na Secretaria do Departamento de Zootecnia 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 MATEMÁTICAS E 
DE COMPUTAÇÃO
 EDITAL ATAc/ICMC/USP nº 068/2017
ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÃO E INDICAÇÃO DA COMISSÃO 

JULGADORA DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE UM CARGO 
DE PROFESSOR DOUTOR PARA O DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 
DE COMPUTAÇÃO, DO ICMC-USP.

A Congregação do Instituto de Ciências Matemáticas e 
de Computação, da Universidade de São Paulo, em sessão de 
18.08.2017, aprovou as inscrições dos Doutores Lucas Rodrigues 
Borges, Mauricio Acconcia Dias, Eduardo Henrique Molina da 
Cruz, Magali Andreia Rossi, Danilo Hernane Spatti, Leandro 
Andrade Martinez, Marcelo Arturo Jara Pérez, Luciano Cassio 
Lulio e Elói Fonseca, candidatos inscritos ao concurso para 
provimento de um cargo de professor doutor, em RDIDP, para o 
Departamento de Sistemas de Computação, na Área de Conhe-
cimento: Sistemas de Computação, conforme Edital de Abertura 
ATAc/ICMC/USP nº 037/2017.

Na mesma sessão, a Congregação, nos termos da legislação 
em vigor, após analisar a proposta do CD-SSC indicou, a seguinte 
comissão julgadora para o referido concurso: Titulares: Prof. 
Associado Paulo Sérgio Lopes de Souza, do ICMC-USP, como 
Presidente; Prof. Associado Vanderlei Bonato, do ICMC-USP; 
Profa. Titular Alba Cristina Magalhães Alves de Melo, do CIC-
-UnB; Prof. Titular Léo Pini Magalhães, do DCA-UNICAMP e Profa. 
Adjunta Nadia Nedjah, da FEN-UERJ. Respectivos Suplentes: Prof. 
Associado Claudio Fabiano Motta Toledo, do ICMC-USP; Prof. 
Associado Júlio Cézar Estrella, do ICMC-USP; Pesquisador Titular 
Haroldo Fraga Campos Velho, do INPE; Prof. Adjunto Rafael Vidal 
Aroca, do DEM-UFSCar e Prof. Adjunto Emerson Carlos Pedrino, 
do DC-UFSCar.

O referido concurso será realizado nos dias 27, 28 e 
29/09/2017, com início às 08h, nas dependências do Instituto de 
Ciências Matemáticas e de Computação, da USP.

 Edital ATAc/ICMC/USP Nº 069/2017
Relatório da Comissão Julgadora do Concurso para Obten-

ção do Título de Livre Docência para o Departamento de Sistemas 
de Computação do ICMC-USP.

Relatório:
Os membros da Comissão Julgadora do concurso para 

obtenção do Título de Livre-Docente para o Departamento de 
Ciências de Computação, do Instituto de Ciências Matemáticas 
e de Computação, da Universidade de São Paulo, na área de 
conhecimento: Ciência da Computação – Especialidade I – 
Disciplina SCC-5836 “Visualização Computacional”, no qual se 
inscreveu o Professor Valério Ramos Batista, dando cumprimento 
às disposições legais que regem a realização e o julgamento do 
concurso, vêm apresentar à Congregação do ICMC, o presente 
relatório para fins de homologação de acordo com o Regimento 
Geral da USP.

No dia 17 de agosto de 2017, às 08h00 na Sala 3002 
do ICMC, reuniu-se a comissão julgadora constituída pelos 
seguintes membros: Profa. Titular Agma Juci Machado Traina, 
do ICMC-USP, Prof. Titular Antonio Castelo Filho, do ICMC-USP, 
Prof. Associado Homero Schiabel, da EESC-USP, Prof. Associado 
Hélio Pedrini, do IC-UNICAMP e Prof. Adjunto Aparecido Nilceu 
Marana, da FC-UNESP.

Inicialmente, a Profa. Agma Juci Machado Traina, Presidente 
da comissão julgadora de acordo com o artigo 185 do Regimento 
Geral da USP e em nome do Diretor do ICMC, agradeceu aos 
senhores membros da comissão por terem aceitado participar do 
referido concurso, dando início à sessão.

Ato contínuo, a comissão elaborou o horário do concurso 
convocando o candidato para dele tomar conhecimento, tendo 
o candidato manifestado concordância com o horário proposto 
pela Comissão.

O candidato realizou nos dias 17 e 18/08/2017 as seguintes 
provas exigidas pela legislação em vigor.

Prova de Avaliação Didática
A comissão julgadora elaborou lista de dez pontos retirados 

do programa publicado no edital do concurso e a lista tendo sido 
aprovada pelo candidato. Para a prova de Avaliação Didática, o 
candidato escolheu para elaborar plano de conjunto de aulas, em 
nível de pós-graduação, o tema número 6 - “Aplicações de Visu-
alização em ciência e em atividades profissionais variadas (sof-
tware, texto, imagem, redes, censos, medicina, biologia, etc.)”, e 
apresentou um material que a Comissão Julgadora considerou 
não caracterizar um plano de conjunto de aulas.

Em sessão reservada, cada examinador atribuiu sua nota em 
impresso próprio com parecer circunstanciado, que foi lacrado e 
entregue à responsabilidade da Assistente Acadêmico do ICMC.

Prova de Defesa de Texto
Na prova de Defesa de Texto, o candidato apresentou alguns 

de seus resultados de pesquisa, de forma muito sucinta, de 
alguns de seus trabalhos. O texto não apresentou uma análise e 
contextualização com o estado da arte. Finda a arguição, em ses-
são reservada, cada examinador atribuiu sua nota em impresso 
próprio com parecer circunstanciado, que foi lacrado e entregue 
à responsabilidade da Assistente Acadêmico do ICMC.

Prova de Arguição e Julgamento do Memorial
Na prova de Arguição e Julgamento do Memorial, o memo-

rial apresentado pelo candidato não contextualiza seus trabalhos 
e não evidencia adequadamente sua produção acadêmica, enga-
jamento institucional, atividades de orientação e docência. Finda 
a arguição, em sessão reservada, cada examinador atribuiu sua 
nota em impresso próprio com parecer circunstanciado, que foi 
lacrado e entregue à responsabilidade da Assistente Acadêmico 
do ICMC.

Prova Escrita
Na prova Escrita, o tema sorteado versou sobre o ponto 

número 07 - “Visualização em Ciência de Dados e ‘Big Data’: 
aplicações e desafios”. O candidato abordou o tema de modo 
incompleto, sem abrangência e profundidade no assunto. Finda a 

macêuticas de Ribeirão Preto da USP, com base na disciplina de 
Imunologia, conforme Edital ATAc/FCFRP 05/2017, publicado no 
Diário Oficial do Estado 21.03.2017, para as provas correspon-
dentes que serão realizadas nos dias 26 e 27 de setembro de 
2017, a partir das 8h30min, nas dependências da FCFRP/USP. A 
candidata deverá comparecer no dia 26 de setembro de 2017 às 
8h30min, na Sala de Reuniões da FCFRP/USP, para conhecimento 
do cronograma das provas.

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 COMUNICADO DE ENCERRAMENTO
A Diretora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Ali-

mentos da Universidade de São Paulo comunica o encerramento 
do Processo Seletivo para a função de Professor Contratado III 
(MS-3.1) iniciado com a publicação do Edital FZEA nº 13/2017 
de Abertura de Inscrições para Processo Seletivo Simplificado 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 25/07/2017, por 
inexistência de candidatos inscritos.

 EDITAL FZEA Nº 18/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
A Diretora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos (FZEA) da Universidade de São Paulo (USP) torna 
público a todos os interessados que, conforme aprovação pelo 
Conselho Técnico-Administrativo (CTA), em reunião realizada em 
18/08/2017, estarão abertas por dez dias, no período das 8 horas 
do dia 23/08/2017 às 17 horas do dia 01/09/2017, as inscrições 
para o processo seletivo para a contratação de 01 (um) docente 
por prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1), 
com salário de R$ 1.849,66, referência: mês de maio de 2016, 
com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, junto 
ao Departamento de Zootecnia, área de “Ciência do Solo”, 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, 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 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, 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 con-
tratado, deverá ministrar as seguintes disciplinas:

I. - ZAZ0210 - Solos – Física e Pedologia
II. - ZAZ0219 - Fertilidade e Adubação do Solo
III. - ZAZ0316 - Agrometeorologia
IV. - ZAZ0329 - Irrigação
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 3)
II. Prova Didática (peso 3)
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 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.

5.1.4. As anotações efetuadas durante o período de consulta 
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 Comissão 
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 seletivo, 
cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a proce-
dência 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 FZEA/USP e, para o cálculo da média individual, a 
soma dos pesos será o quociente de divisão.

7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado 
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído 
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos 
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das 
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.

9. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá ao 
desempate com base na média global obtida por cada candidato.

10. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. - Caracterização da estrutura, textura e consistência do 

solo.
II. - Porosidade e densidade do solo – compactação.
III. - Água no solo: quantificação, retenção, armazenamento 

e movimentação.
IV. - Morfologia, Formação e Classificação dos solos.
V. - Nutrientes de Plantas: essencialidade, macro e micronu-

trientes, Lei do mínimo, funções e interações, curva de resposta 
das plantas, CTC e CTA, PCZ, V% acidez do solo.

VI. - Recomendação de correção e adubação de culturas de 
interesse zootécnico.

VII. - Relações Terra x Sol e estudo de projeção de luz e 
Sombra.

VIII. - Balanço hídrico climatológico e de cultura.
IX. - Temperatura x graus dias e produção potencial.
X. - Precipitação, vento, umidade do ar e Radiação solar 

e geada.
XI. - Manancial hídrico: qualidade e quantidade da água.

CJE-0563: Conceitos e Gêneros de Jornalismo
01. Conceito de discurso.
02. Ambiente e características da ação jornalística.
03. Revisão crítica da bibliografia sobre gêneros jornalísticos.
04. Conceito pragmático de Gênero.
05. Os gêneros do discurso jornalístico.
06. As espécies narrativas do Relato da atualidade.
07. As espécies práticas do Relato da atualidade.
08. As espécies argumentativas que fazem o Comentário 

da atualidade.
09. As espécies gráfico-artísticas do Comentário da atua-

lidade.
10. Conclusões.
Bibliografia:
ALBERTOS, José Luís Martinez. Curso general de redacción 

periodística. Madrid, Paraninfo, 1991.
ARISTÓTELES. Organon. Lisboa, Guimarães Editores, 1985.
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ARI, 1980.
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lona, A.T.E., 1979.
10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/, à página institucional da Escola de 
Comunicações e Artes, link http://www3.eca.usp.br/assistencias/
ata/concursos/docentes/temporario, 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 
Conselho Técnico Administrativo da Escola de Comunicações e 
Artes, 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 Assistência Acadêmica da Escola de Comunicações e Artes 
da Universidade de São Paulo, situada na Av. Prof. Lúcio Mar-
tins Rodrigues, 443 – 1º andar sala 127 – Cidade Universitária 
Armando de Salles Oliveira.

 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
 EDITAL EEFE/006/2017 de 18/08/2017
CONVOCAÇÃO
A Escola de Educação Física e Esporte da USP convoca a 

candidata TELMA DE FÁTIMA DA CUNHA MORAES a comparecer 
ao Serviço de Pessoal da Escola de Educação Física e Esporte, sito 
à Av. Professor Mello Moraes, 65, Cidade Universitária, São Paulo, 
SP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir de 22/08/2017, das 
08h às 16h munido de todos os documentos para dar andamento 
à sua contratação pelo Regime Autárquico, conforme Edital EEFE 
005/2017, de Abertura de Processo Seletivo e de Resultado Final/
Classificação e Homologação, para a função de função de Profes-
sor Doutor (Professor Contratado III).

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ 
DE QUEIROZ
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/046-2017
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 
18/08/2017, a continuidade do processo seletivo para contrata-
ção de um docente, como professor contratado nível II (Mestre), 
para o Departamento de Ciências Exatas, desta Escola, conforme 
Edital de Abertura EDITAL ATAC/033/2017.

Ficam convocados para a segunda fase de avaliações os can-
didatos portadores do título de mestre: Thiago de Paula Oliveira; 
Cesar Augusto Degiato Jotta; Cintia Yurie Yamachi; Débora Alves 
de Oliveira Vitoi; Diego Sarti de Souza. As provas serão realizadas 
no período 11 a 13/09/2017, a partir das 08h00, na Sala do CTA.

Aprovada também a seguinte comissão de seleção para o 
referido processo seletivo: Titulares: Profa. Sonia Maria de Stefa-
no Piedade, do LCE/ESALQ/USP; Prof. Cesar Gonçalves de Lima, 
da FZEA/USP/Pirassununga e Prof. Dr. Rafael Pimentel Maia (UNI-
CAMP). Suplentes: Prof. Taciana Villela Savian, da LCE/ESALQ/
USP; Prof. Euclides Braga Malheiros, da UNESP/Jaboticabal; Prof. 
Antonio Carlos Simões Pião, da UNESP/Rio Claro.

 FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 
DE RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO 

PRETO - USP
EDITAL ATAC/FCFRP 017/2017, DE 21.08.2017
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
A Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 

da USP convoca a candidata Profa. Dra. FABIANI GAI FRANTZ 
inscrita no Concurso de Títulos e Provas para obtenção do Título 
de Livre-Docência, junto ao Departamento de Análises Clínicas, 
Toxicológicas e Bromatológicas da Faculdade de Ciências Far-

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
CJE-0602: Laboratório de Jornalismo – Jornal do Campus
1. Edição quinzenal do Jornal do Campus:
1.1. Elaboração de pautas
1.2. Prática de gêneros jornalísticos
1.3. Edição de Jornal
1.4. Controle de edição e distribuição
1.5. Discussão de política editorial e controle de qualidade
2. Diagramação:
2.1. O projeto gráfico: personalidade e racionalidade
2.2. As malhas do espaço gráfico
2.3. As técnicas de pré-diagramação
2.4. Comunicação e programação visual no jornal
2.5. A execução informatizada do diagrama
3. Edição Jornalística:
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