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4.5. O candidato estrangeiro fica dispensado das exigências 
contidas nos subitens 4.1.2 e 4.1.3.

OBS: O modelo de requerimento e declaração a ser preen-
chido e assinado pelo candidato para fins de inscrição estará 
disponível no endereço eletrônico http://www.faac.unesp.br/#!/
concursos/professor-substituto/

5. REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. A redução do valor da taxa de inscrição, correspondente a 

50% (cinquenta por cento), será concedida aos candidatos interes-
sados que atendam, CUMULATIVAMENTE, os seguintes requisitos:

I - sejam estudantes, assim considerados os que se encontrem 
regularmente matriculados em curso superior, em nível de gradu-
ação ou pós-graduação.

II - percebam remuneração, mensal, inferior a 02 (dois) salá-
rios mínimos, ou estejam desempregados.

5.2. A concessão da redução ficará condicionada à apresenta-
ção, pelo candidato, no ato da inscrição:

I - quanto à comprovação da condição de estudante, de um 
dos seguintes documentos:

a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensino 
pública ou privada;

b) carteira de identidade estudantil ou documento similar, 
expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por 
entidade de representação discente;

II - quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item 
5.1. deste Edital:

a) comprovante de renda, ou de declaração, por escrito, da 
condição de desempregado.

OBS: O candidato deverá apresentar os documentos originais 
bem como as respectivas cópias para conferência e entrega das 
mesmas, para posterior análise. As cópias apresentadas não serão 
devolvidas.

5.3. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de 
inscrição, deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do 
período de inscrição.

5.4. O recebimento dos documentos comprobatórios será 
procedido pela Seção Técnica de Comunicações da Unidade, após 
verificação da autenticidade da documentação apresentada, serão 
encaminhados à Seção Técnica de Desenvolvimento e Administra-
ção de Recursos Humanos - STDARH para análise.

5.5. O deferimento ou indeferimento das solicitações de 
redução de taxa de inscrição será disponibilizado na STDARH 
quando das inscrições e, no caso de indeferimento, o prazo para 
interposição de recurso será de 03 (três) dias contando a data de 
divulgação.

6. DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
6.1. Será publicada, no Diário Oficial do Estado – DOE, Poder 

Executivo – Seção I, a relação dos candidatos que tiveram suas 
inscrições indeferidas por não se enquadrarem nas exigências 
estabelecidas no presente edital.

6.2. O candidato poderá requerer, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contados da data da publicação a que se refere o item ante-
rior, reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscrição, que 
será apreciada pela Congregação no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir do prazo final de recurso.

7. PROVAS, AVALIAÇÃO E JULGAMENTO
7.1. O concurso constará de:
7.1.1. Prova de Títulos (peso 2) – Avaliação e julgamento do 

curriculum lattes, quando serão analisadas as atividades de forma-
ção didática e científica, com maior relevância para as atividades 
relacionadas com a disciplina/conjunto de disciplinas em concurso;

7.1.2. Prova Didática (peso 1) – Aula teórica em nível de 
graduação, com duração de, no mínimo, 40 (quarenta) minutos e, 
no máximo, 60 (sessenta) minutos, sobre tema a ser sorteado, da 
lista do programa, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 
A ordem de apresentação da aula seguirá a ordem de inscrição 
no referido concurso.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO
8.1. A Prova de Títulos terá como base os seguintes critérios 

de avaliação:
1. - Titulação (até 3,0 pontos), itens avaliados: Graduação 

na área (1,0 ponto); Graduação em áreas afins (0,25 ponto); 
Mestrado na área (1,0 ponto); Mestrado em áreas afins (0,25 
ponto); Doutorado na área (1,0 ponto); Doutorado em áreas afins 
(0,25 ponto);

2. - Experiência profissional (até 3,0 pontos), itens avaliados: 
Experiência profissional na área do concurso (1,0 ponto por ano); 
Experiência profissional em áreas afins (0,25 ponto por ano);

3. - Experiência didática (até 2,0 pontos), itens avaliados: 
Exercício de magistério em curso superior na área do concurso (0,5 
ponto por semestre); Exercício de magistério em curso superior em 
áreas afins (0,1 ponto por semestre);

4. - Produção científica (até 2,0 pontos), itens avaliados: 
Apresentação de trabalhos em encontros, jornadas, simpósios e 
congressos nos últimos 3 anos (0,1 ponto para cada trabalho);

TOTAL GERAL: até 10 pontos.
8.2. A Prova Didática terá como base os seguintes critérios 

de avaliação:
1. - Adequação ao tema sorteado (até 2,0 pontos);
2. - Didática – método e organização do conteúdo (até 3,0 

pontos);
3. - Atualidade e adequação dos exemplos utilizados (até 

3,0 pontos);
4. - Qualidade da apresentação (até 2,0 pontos), itens ava-

liados: clareza da explicação (0,5 ponto); postura profissional (0,3 
ponto); domínio da tecnologia necessária (0,2 ponto).

TOTAL GERAL: até 10 pontos.
9. HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
9.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obti-

verem média igual ou superior a 07 (sete), atribuídas por, pelo 
menos, 02 (dois) membros da comissão examinadora.

9.2. A ordem de classificação dos candidatos aprovados será 
estabelecida em função da maior média final obtida.

9.3. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplica-
dos, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

- - com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 
Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será 
dada preferência ao de idade mais elevada;

- - melhor média na Prova Didática;
- - melhor pontuação na Prova de Títulos;
- - mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
10. CONTRATAÇÃO
10.1. O candidato classificado em primeiro lugar será contra-

tado, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da 
CLT e legislação complementar.

10.2. O contrato de trabalho poderá ser prorrogado, uma 
única vez, por igual período, mediante autorização do Reitor.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1. O resultado final do concurso público será publicado 

no DOE.
11.2. Caberá recurso à Congregação, sob os aspectos formal e 

legal, devendo ser protocolado na Seção Técnica de Comunicações 
no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de publicação 
do resultado final do concurso. A Congregação terá o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para responder o recurso impetrado, a contar do 
prazo final para recurso.

11.3. O resultado final do concurso público será homologado 
pela Congregação da Unidade Universitária.

11.4. Será eliminado do concurso público o candidato que não 
comparecer na sala ou local de sorteio/prova no horário estabele-
cido ou não portar documento original oficial com foto.

11.5. A validade deste concurso será a partir da data de 
publicação no DOE da homologação até o final do semestre letivo.

11.6. Não haverá devolução de importância paga, ainda que 
maior ou em duplicidade, nem isenção total de pagamento do 
valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto 
nos casos em que o concurso público não se realizar.

11.7. É de responsabilidade do candidato acompanhar todas 
as publicações no DOE, referente ao presente concurso.

Examinador – Provas: Títulos (peso 2)/ Didática (peso 1)
Examinador 1 -  8,0/5,0
Examinador 2 -  8,0/5,0
Examinador 3 -  8,0/5,0
AUSENTE
Nº DE INSCRIÇÃO – RG
003147/2017 – 40.523.136-2-SP
Os candidatos poderão solicitar recurso, sob os aspectos legal 

e formal, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de publi-
cação deste Edital, mediante requerimento dirigido à Congregação 
e protocolado no local de inscrições.

EDITAL Nº 136/2017-FCL/CAs.
(Processo nº 943/2017)
TORNANDO PÚBLICO o resultado do Concurso Público para 

contratação emergencial de Professor Substituto, sob o regime 
jurídico da CLT e legislação complementar, junto ao Departamento 
de Educação, nas disciplinas “Métodos de Estudo e Pesquisa em 
Educação”, “Educação escolar no contexto brasileiro” e “Introdu-
ção aos estudos da Educação”, conforme segue:

CLASSIFICADO
NOME DO CANDIDATO – RG – MÉDIA FINAL
- WELLINGTON AMARANTE OLIVEIRA– 44.012.083.4-SP – 7,2
Examinador – Provas: Títulos (peso 2)/ Didática (peso 1)
Examinador 1 -  6,5/8,5
Examinador 2 -  6,5/8,5
Examinador 3 -  6,5/8,5
REPROVADO
Nº DE INSCRIÇÃO – RG – MÉDIA FINAL
003145/2017 – 32.451.033-0-SP – 4,0
Examinador – Provas: Títulos (peso 2)/ Didática (peso 1)
Examinador 1 - 4,0 / 4,0
Examinador 2 - 4,0 / 4,0
Examinador 3 -  4,0 / 4,0
AUSENTES
Nº DE INSCRIÇÃO – RG
003168/2017 – 33.288.869-1-SP
003171/2017 – 18.275.815-1-SP
Os candidatos poderão solicitar recurso, sob os aspectos legal 

e formal, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de publi-
cação deste Edital, mediante requerimento dirigido à Congregação 
e protocolado no local de inscrições.

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação
 EDITAL Nº 132/2017-STDARH/FAAC
Acham-se reabertas, nos termos do Despacho nº 276/2017-

PRAd de 11/07/2017, publicado em 12/07/2017, retificado em 
13/07/2017 e com base nas Resoluções UNESP nº 29/2015, 
89/2003 e alterações posteriores, as inscrições ao concurso público 
de Provas e Títulos para contratação de 01 PROFESSOR SUBSTITU-
TO, por prazo determinado, em caráter emergencial para atender 
excepcional interesse público, no período relativo ao 2º semestre 
letivo de 2017, e pelo prazo máximo de 5 meses, em 12 horas 
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação 
complementar, no conjunto de disciplinas “FLUXOS DA INFORMA-
ÇÃO E ESTRUTURA DA PRODUÇÃO JORNALÍSTICA; ASSESSORIA 
DE COMUNICAÇÃO; PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO”, junto 
ao Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Arqui-
tetura, Artes e Comunicação do Câmpus de Bauru.

O contratado deverá ministrar aulas nos períodos diurno e/ou 
noturno, dependendo das necessidades do Departamento.

1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ 1.283,91 men-

sais, correspondente à referência MS-2, em 12 horas semanais.
OBS: Caso o candidato tenha título superior ao exigido, o 

salário será correspondente à titulação.
Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e tem-

porária, ainda que o candidato venha a obter titulação acadêmica 
superior após a assinatura do contrato, esta não será considerada 
para fins de aumento salarial.

2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas, em dias úteis, no período 

de 25/08/2017 a 29/08/2017, no horário das 9:00 às 11:00 horas 
e das 14:00 às 16:00 horas, na Seção Técnica de Comunicações do 
Câmpus de Bauru, sito à Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, nº 
14-01 – Vargem Limpa – Bauru/SP.

2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de 
inscrição deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do perío-
do de inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.

2.3. Não serão recebidas inscrições por via postal ou internet.
3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se graduados em curso superior que 

tenham, no mínimo, título de Mestre. A qualificação necessária 
à inscrição para o concurso será demonstrada por estudos, em 
nível de graduação, na área do conhecimento à qual se integra a 
disciplina ou conjunto de disciplinas objeto do concurso.

3.1.1. Os diplomas de graduação com validade nacional ou os 
obtidos no exterior serão aceitos para fins de inscrição;

3.1.1.1. Os diplomas de graduação obtidos no exterior 
deverão estar revalidados por Universidades Públicas, atendendo 
os termos do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB nº 9.394/1996;

3.1.2. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado serão aceitos, 
quando obtidos em cursos de pós-graduação recomendados pela 
CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE);

3.1.3. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado obtidos no 
exterior serão aceitos, desde que estejam reconhecidos e regis-
trados por universidades que possuam cursos de pós-graduação 
recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional 
de Educação (CNE).

3.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso 
público com passaporte, entretanto, por ocasião da contratação 
deverá apresentar a cédula de identidade com visto temporário 
com prazo de validade compatível. Caso ainda não possua, deverá 
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, cópia simples do protocolo 
do pedido de visto temporário.

3.3. Não registrar antecedentes criminais.
3.4. Estar com o CPF regularizado.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. O candidato deverá apresentar requerimento dirigido ao 

Diretor da Unidade, indicando nome completo, número da cédula 
de identidade, data de nascimento, filiação, naturalidade, estado 
civil, residência, profissão e endereço eletrônico, instruindo-o com 
os seguintes documentos, cópias simples frente e verso:

4.1.1. cédula de identidade e no caso de candidato estrangei-
ro: cédula de identidade de estrangeiro com visto temporário e na 
falta desta, o passaporte;

4.1.2. comprovante de estar em dia com as obrigações milita-
res, quando do sexo masculino;

4.1.3. comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral, 
que pode ser obtido no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br/
eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral

4.1.4. comprovante de graduação em curso superior, bem 
como de ser portador do título de Mestre ou cópia da ata de defe-
sa da tese, condicionada à apresentação do título homologado, na 
ocasião da contratação.

4.2. Os candidatos deverão apresentar comprovante de reco-
lhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 93,00, efetuado na 
Seção Técnica de Finanças.

4.3. Curriculum Lattes das atividades realizadas, em 1 (uma) 
via, devidamente documentada (inclusive com o histórico escolar 
– graduação e pós-graduação do candidato) no qual sejam indi-
cados os trabalhos publicados e todas as demais informações que 
permitam cabal avaliação do mérito do candidato.

4.4. No caso de inscrição por procuração devem ser apresen-
tados os documentos de mandato, de identidade do procurador e 
cópia simples daqueles relacionados nos itens 4.1. ao 4.3.

 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 prova PRÁTICA do Concurso Público para a função 
de TÉCNICO EM LABORATÓRIO, pela Carreira de Profissionais de 
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, junto à(ao) INSTITUTO DE 
GEOCIENCIAS - IG da UNICAMP, realizada no dia 15/08/2017, 
conforme Edital de Abertura nº 8/2017, publicado no D.O.E de 
04/03/2017.

CANDIDATOS HABILITADOS
Nº INSCRIÇÃO NOME NOTA
1 LUCAS PEREIRA EUSTAGUIO 6,96
8 WINSTON FERNANDO DE LIMA GONCALVES 8,10
27 MARCELO DE JESUS TORRES 7,46
47 EDUARDO BORELLI ROMAGNOLE 6,19
75 FERNANDA CRISTINA SELLEGHIN 8,50
116 ARNALDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR 6,13
118 EMMANUEL SANTOS MORAES 6,42
119 VITOR PEDROSO FIGUEIRA 6,73
156 LUIZ HENRIQUE PAROLIN MASSUCHETTO 6,82
161 JOSUE DAVI DE PAULA 9,14
200 FRANCISCO ALVES DA SILVA 9,00
206 DAYANA JOICY SANTANA 6,42
213 ITAMAR SALIS 7,52
266 EUFRASIO JOSE DE CARVALHO 8,50
CANDIDATOS INABILITADOS
Nº INSCRIÇÃO NOTA
19 5,95
49 5,53
77 4,87
141 5,12
259 5,27
265 5,35

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE ECONOMIA
PARECER FINAL
Concurso de provas e títulos para obtenção do título de 

Livre-Docente na área de História do Pensamento Econômico, 
na disciplina HO 914, do Departamento de Política e História 
Econômica do Instituto de Economia da Universidade Estadual 
de Campinas, ao qual se submeteu o Professor Doutor EDUARDO 
BARROS MARIUTTI.

Face ao resultado global das Provas às quais se submeteu o 
Professor acima mencionado, bem como análise de seu Memorial, 
a Comissão Julgadora houve por bem aprová-lo com média final 
“9,31” (nove inteiros e trinta e um centésimos), e assinou como 
segue em 07-06-2017.

Profa. Dra. Ligia Maria Osório Silva
Prof. Dr. Plínio Soares de Arruda Sampaio Junior
Prof. Dr. Eleutério Fernando da Silva Prado
Prof. Dr. Marcos Tadeu Del Roio
Prof. Dr. Renato Leite Marcondes

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Odontologia
 EDITAL 045/2017-DTAd-FO/CAr - RESULTADO FINAL.
O DIRETOR TÉCNICO DA DIVISÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO CAMPUS DE ARARAQUA-
RA DA UNESP, no uso das atribuições conferidas pela Portaria 
UNESP 469/2012, TORNA PÚBLICO o resultado final do concurso 
público para contratação de 01 (um) Professor Substituto, em cará-
ter emergencial, para atender excepcional interesse público, no 
período relativo ao 2º semestre letivo de 2017, 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 Materiais Odontológicos e Prótese – Conjunto de Disciplinas 
de Prótese Parcial Removível I; Prótese Parcial Removível II 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.º – MÉDIA FINAL - CLASSIFICAÇÃO
Paula Volpato Sanitá Dantas – 33.306.011-8 – 9,9 – 1º.
CANDIDATAS INABILITADAS
RG nº - MÉDIA FINAL
42.334.754-8 - 5,26;
44.634.569-6 – 2,51.
(Processo 635/2017-FO/CAr).
Araraquara, 24.8.2017.
Ana Lúcia Silveira Biaziolli.
Diretor Técnico de Divisão.

 CAMPUS DE ASSIS
 Faculdade de Ciências e Letras de Assis
 CÂMPUS DE ASSIS
Faculdade de Ciências e Letras
EDITAL Nº 134/2017-FCL/CAs.
(Processo nº 924/2017)
TORNANDO PÚBLICO o resultado do Concurso Público para 

contratação emergencial de Professor Substituto, sob o regime 
jurídico da CLT e legislação complementar, junto ao Departamento 
de Letras Modernas, no conjunto de disciplinas “Iniciação à Língua 
Japonesa” e “Língua Japonesa I a VII”, conforme segue:

CLASSIFICADO
NOME DO CANDIDATO – RG – MÉDIA FINAL
- RENAN DE OLIVEIRA CAMARGO ANDRADA – 41.919.199-

9-SP – 8,00
Examinador – Provas: Títulos (peso 2)/ Didática (peso 1)
Examinador 1 -  7,40/ 9,20
Examinador 2 -  7,40/ 9,70
Examinador 3 -  7,40/ 8,70
AUSENTE
Nº DE INSCRIÇÃO – RG
003068/2017 – 34.876.530-7-SP
Os candidatos poderão solicitar recurso, sob os aspectos legal 

e formal, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de publi-
cação deste Edital, mediante requerimento dirigido à Congregação 
e protocolado no local de inscrições.

EDITAL Nº 135/2017-FCL/CAs.
(Processo nº 929/2017)
TORNANDO PÚBLICO o resultado do Concurso Público para 

contratação emergencial de Professor Substituto, sob o regime 
jurídico da CLT e legislação complementar, junto ao Departamento 
de Educação, na disciplina “Metodologias do Ensino de História 
II”, conforme segue:

CLASSIFICADOS
NOME DO CANDIDATO – RG – MÉDIA FINAL
- WELLINGTON AMARANTE OLIVEIRA– 44.012.083.4-SP – 7,5
Examinador – Provas: Títulos (peso 2)/ Didática (peso 1)
Examinador 1 -  7,0/8,5
Examinador 2 -  7,0/8,5
Examinador 3 -  7,0/8,5
- LEONARDO DALLACQUA DE CARVALHO – 44.115.739-7-

SP – 7,0

Parágrafo 3º - Os docentes em exercício na USP serão dis-
pensados das exigências referidas nos incisos III e IV, desde que 
as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo 4º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados 
das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se 
encontram em sua situação regular no Brasil.

Parágrafo 5º - O candidato estrangeiro aprovado no concur-
so 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 6º - Caso o candidato não satisfaça a exigência 
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 7º - 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.

Parágrafo 8º - É de responsabilidade exclusiva do candidato 
o acompanhamento de todas as etapas referentes ao concurso 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Executivo I, 
Seção ‘Concursos’, Subseção ‘Universidade de São Paulo’.

2. As inscrições serão julgadas pela Congregação do ICMC, 
em seu aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.

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 60;
II – prova pública oral de erudição - peso 20;
III – prova pública de arguição - peso 20;
Parágrafo 1º - A convocação dos inscritos para a realização 

das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo 2º - Os candidatos que se apresentarem depois 

do horário estabelecido na convocação não poderão realizar 
as provas.

Parágrafo 3º - As provas serão realizadas de acordo com a 
ordem de inscrição do candidato no sistema.

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 pre-

valecer 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. A prova pública de arguição se destina à avaliação geral 
da qualificação científica do candidato, conforme disposto no 
artigo 40, parágrafos 1º e 2º do Regimento do ICMC-USP.

I - A prova constará de arguição dos trabalhos publicados 
e orientados pelo candidato, preferencialmente e posterior à 
obtenção do último título acadêmico.

II - Cada examinador disporá de até quinze minutos para 
arguir o candidato, assegurado a este igual tempo para a 
resposta.

7. - 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.

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

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

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

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

Parágrafo único - Em caso de empate, o examinador fará 
o desempate.

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

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 artigo197 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.

Informações adicionais, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Técnica Acadêmica do ICMC da Universidade de São 
Paulo, no endereço acima citado.

 Edital ATAc/ICMC/USP nº 075/2017
INDICAÇÃO DE COMISSÃO DE SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO 

PARA A SEGUNDA ETAPA DE AVALIAÇÕES.
O Diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de 

Computação, da Universidade de São Paulo, aprovou “ad 
referendum” do Conselho Técnico-Administrativo (CTA), em 
23.08.2017, 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/SME-
-USP nº 048/2017: Titulares: Prof. Associado Claudio Fabiano 
Motta Toledo -  (SSC-ICMC-USP); Profa. Dra. Maristela Oliveira 
dos Santos (SME-ICMC-USP) e Profa. Dra. Sueli Mieko Tanaka 
Aki (SMA-ICMC-USP). Suplentes: Prof. Associado Eduardo Fon-
toura Costa (SME-ICMC-USP); Prof. Dr. Moacir Antonelli Ponti 
(SCC-ICMC-USP) e Profa. Associada Maria do Socorro Nogueira 
Rangel (UNESP).

Ficam convocados para a segunda etapa de avaliações do 
processo seletivo EDITAL ATAc/ICMC/SME-USP nº 048/2017 os 
candidatos portadores do título de Mestre: Leandro Resende 
Mundim, Flávia Barbosa, Daniel Alexis Gutierrez Pachas e Fábio 
Rodrigues Silva. A segunda etapa será realizada nos dias 05 e 
06/09/2017, a partir das 08h00, nas dependências do Instituto 
de Ciências Matemáticas e de Computação, da USP.

Os candidatos convocados para a segunda etapa, porta-
dores do título de Mestre, deverão comparecer à Assistência 
Acadêmica do ICMC (sala 4-006) com, ao menos, quinze minutos 
de antecedência do início do processo seletivo, para assinatura 
da lista de presença.


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2017-08-25T02:54:54-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




