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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.

3.2.2. Quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item 
3.1. deste Edital, de comprovante de renda ou declaração, por 
escrito, da condição de desempregado.

3.3. O candidato que tiver interesse na redução do valor da 
taxa de inscrição, deverá se inscrever nos dois primeiros dias do 
período de inscrições.

3.4. O recebimento dos documentos comprobatórios será 
procedido pela Seção Técnica de Comunicações da Faculdade 
de Odontologia do Câmpus de Araraquara e, após verificação 
da autenticidade da documentação apresentada, serão encami-
nhados à Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de 
Recursos Humanos, para análise.

3.5. O deferimento ou indeferimento das solicitações de 
redução do valor da taxa de inscrição será disponibilizado no 
local das inscrições e na Internet no endereço www.foar.unesp.br 
no 3º dia do período de inscrições e, no caso de indeferimento, o 
prazo para interposição de recurso será de 03 (três) dias contados 
a partir da data de divulgação.

4. - Do deferimento e indeferimento de inscrições:
4.1. - Será publicada, no DOE, a relação dos candidatos que 

tiveram suas inscrições indeferidas por não se enquadrarem nas 
exigências estabelecidas no presente Edital.

4.2. - O candidato poderá requerer reconsideração do 
indeferimento de sua inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contados da data da publicação a que se refere o item anterior. A 
Congregação terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para 
apreciar o pedido, contados a partir do prazo final de recurso.

5. - Das provas:
5.1. - O concurso público constará das seguintes provas:
5.1.1. - ANÁLISE CURRICULAR: Para análise curricular serão 

observados os seguintes critérios de avaliação e julgamento:
I-Títulos acadêmicos (Peso 2 – Pontos: 0 a 10):
- Título de Especialista na área de Dor Orofacial e Disfunção 

Temporomandibular ou na área de Prótese reconhecido pelo 
Conselho Federal de Odontologia. (2,0 pontos)

- Mestrado em Reabilitação Oral. (2,5 pontos)
- Doutorado em Reabilitação Oral. (4,0 pontos)
- Pós-doutorado em Reabilitação Oral, com bolsa por pelo 

menos 6 meses (2,0 pontos)
- Pós-doutorado em Reabilitação Oral, sem bolsa (1,0 ponto)
II- Atividades de ensino/didática na área (Peso 2 – Pontos: 

0 a 10)
 -  - II.1- Docência (3,0 Pontos).
 - II.1.1- Experiência docente na área de Reabilitação Oral, 

com período mínimo de 1 semestre letivo.
- Aula graduação. (1,0 ponto por semestre letivo)
- Aula pós-graduação:
 - Stricto sensu. (2,0 pontos por semestre letivo)
 - Lato sensu. (0,5 ponto por semestre letivo)

II.1.2- Estágio docência na área de Reabilitação Oral, com 
período mínimo de um semestre letivo. (1,0 ponto)

 - II.2- Cursos ministrados (1 Ponto)
 - Palestras e Conferências proferidas na área de Reabilitação 

Oral. (1,0 ponto)
 - II.3- Orientação de trabalhos (4 Pontos)
 - Iniciação Científica. (0,50 ponto)
 - Monografias (curso de especialização, residência, aprimo-

ramento). (0,50 ponto)
 - Mestrado orientador. (0,75 ponto)
 - Mestrado co-orientador. (0,50 ponto)
 - Doutorado orientador. (1,25 ponto)
 - Doutorado co-orientador. (0,50 ponto)

II.4- Participação como titular em Bancas Examinadoras 
(0,5 Ponto)

 - Exame Geral de qualificação (0,05)
 - Monografia (0,05)
 - Mestrado (0,10)
 - Doutorado (0,10)
 - Concurso publico (0,20)

III-Atividades Científicas (Peso 5 – Pontos: 0 a 10)
 - III.1- Atividades científicas (10 Pontos)
 -  - EVENTOS (1 Ponto)
 - III.1.1- Apresentação de trabalhos na área de Reabilitação 

Oral no Brasil. (0,10 ponto)
III.1.2- Apresentação de trabalhos na área de Reabilitação 

Oral no Exterior. (0,15 ponto)
 - III.1.3- Publicação de resumos na área de Reabilitação 

Oral em anais
 - - no Brasil. (0,10 ponto)
 - - no Exterior. (0,15 ponto)
III.1.4- Publicação de resumos na área de Reabilitação Oral 

em periódicos com ISSN/ISBN
 - - no Brasil. (0,2 ponto)
 - - no Exterior. (0,3 ponto)
PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS COMPLETOS (7,5 Pontos)
III.1.5- Publicação de trabalhos completos e/ou aceitos na 

área de Reabilitação Oral
Publicações: segundo o fator de impacto vigente (FI) da 

revista. A classificação será realizada de acordo com os critérios 
abaixo:

1. - FI\>ou = a 4: (10 pontos)
2. - 2\< =FI \< 4: (6 pontos)
3. - 1\< =FI \< 2: (5 pontos)
4. - 0\< =FI \< 1: (4 pontos)
5. - Indexada sem valor de impacto: (0,5 pontos)
Cada publicação será devidamente pontuada e somada.
III.1.6- Livros
 - - Livros editados como autor Nacional. (03 pontos)
 - - Livros editados como autor Internacional. (05 pontos)
 - III.1.7- Capítulos de livros
 - - Nacional. (02 pontos)
 - - Internacional. (04 pontos)
RECURSOS (1,5 Ponto)
III.1.8- Captação de Recursos
- Jovem pesquisador. (0,10 ponto)
- Auxilio a pesquisa outorgado. (0,10 ponto)
- Projetos temáticos (projetos de grande porte com duração 

mínima de 4 anos). (0,30 ponto)
III.1.9- Captação de bolsas
- Iniciação Cientifica. (0,10 ponto)
- Treinamento técnico. (0,10 ponto)
- Mestrado. (0,20 ponto)
- Doutorado. (0,20 ponto)
III.1.10- Outros
- Auxilio Participação em Eventos. (0,05 ponto)
- Auxilio para Estágio no Exterior. (0,05 ponto)
- Auxilio Professor Visitante do Exterior. (0,05 ponto)
- Auxílio Publicação. (0,05 ponto)
- Patentes. (0,20 ponto)
Para cada item/subitem, o candidato com maior somatório 

receberá a pontuação máxima e os demais serão pontuados a 
partir de regra de três. A nota final será calculada atribuindo-se 
nota 10 (dez) para o candidato com maior pontuação na nota 
bruta.

5.1.2. - PROVA DIDÁTICA: Consistirá de aula teórica em nível 
de graduação, com duração de, no mínimo, 40 (quarenta) minutos 
e, no máximo, 60 (sessenta) minutos, cujo ponto será sorteado, na 
presença dos candidatos, com 24 (vinte e quatro) horas de antece-
dência, de uma lista de 10 (dez) pontos organizada pela Comissão 
Examinadora, a partir do programa do concurso. No caso de apre-
sentação da Prova Didática fora do tempo estipulado, o candidato 
terá redução de 10% da nota máxima possível dessa prova.

5.1.2.1. - Data do sorteio do ponto da prova didática: dia 
19-09-2017, às 08h30min;

O Resultado Final do Concurso Público foi publicado no DOE 
de 18.8.2017.

(Proc. 638/2017-FO/CAr.)
 Edital nº 048/2017-DTAd-FO/CAr.
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 276/2017-

PRAd, de 11, publicado no DOE de 12/07/2017 e retificado no 
DOE de 13/07/2017 e de 15/08/2017, e com base nas Resoluções 
Unesp nº 29/2015, 89/2003 e alterações posteriores, pelo prazo 
de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir de 31/08/2017, as 
inscrições para o concurso público para a contratação em caráter 
emergencial, para atender excepcional interesse público, no perí-
odo relativo ao 2º semestre letivo de 2017 e pelo prazo máximo 
de 5 (cinco) meses, de 01 (um) Professor Substituto, sob o regime 
jurídico da CLT, em jornada de 12 (doze) horas semanais de traba-
lho, no Conjunto de Disciplinas Desordens Temporomandibulares; 
Oclusão do Departamento de Materiais Odontológicos e Prótese 
da Faculdade de Odontologia do Câmpus de Araraquara.

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

1. - Da remuneração: O salário correspondente ao emprego 
público de Professor Assistente Doutor, na Referência MS-3.1, em 
12 (doze) horas semanais de trabalho, equivale ao valor de R$ 
1.795,81 (um mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e 
um centavos) mensais.

OBS.: Caso o candidato possua o título acadêmico de Livre-
-Docente, o salário será calculado na Referência MS-5.1, cujo 
valor equivale a R$ 2.140,96 (dois mil, cento e quarenta reais e 
noventa e seis centavos) mensais.

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. - Das inscrições:
2.1. - As inscrições serão recebidas no horário das 8h00 às 

11h00 e das 14h00 às 16h00, na Seção Técnica de Comunicações 
da Faculdade de Odontologia do Campus de Araraquara, sito à 
Rua Humaitá nº 1680, Centro, 5º andar.

2.2. - O candidato que tiver interesse na redução da taxa 
de inscrição deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do 
período de inscrição, satisfeitas as exigências do item 3.

2.3. - Não serão recebidas inscrições por via postal e internet.
2.4. - São condições para inscrição:
2.4.1. - possuir cédula de identidade ou cédula de identidade 

de estrangeiro com visto permanente ou temporário e na falta 
desta, o passaporte, no caso de candidato estrangeiro;

2.4.2. - quando do sexo masculino, possuir documento que 
comprove estar em dia com as obrigações militares;

2.4.3. - ser eleitor, possuindo documento que comprove estar 
em dia com as obrigações eleitorais, podendo ser apresentada 
certidão de quitação obtida no site http://www.tse.gov.br/inter-
net/servicos_eleitor/quitacao.htm;

2.4.4. - ser graduado em Curso de Nível Superior em Odon-
tologia e possuir, no mínimo, o título de Doutor em Reabilitação 
Oral;

2.4.5. - ter bons antecedentes;
2.4.6. - estar com o CPF regularizado;
2.4.7. - pagar a taxa de inscrição.
2.5. - Os diplomas de graduação com validade nacional ou os 

obtidos no exterior serão aceitos para fins de inscrição;
2.5.1. - 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;

2.6. - 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).

2.7. - Os diplomas de Mestrado e 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).

2.8. - Para inscrever-se o candidato ou seu procurador deverá, 
no ato da inscrição, apresentar requerimento dirigido ao Diretor 
da Unidade, indicando nome completo, número da cédula de 
identidade, idade, filiação, naturalidade, estado civil, residência, 
telefone, endereço eletrônico, instruíndo-o com os seguintes 
documentos:

2.8.1 - cédula de identidade ou cédula de identidade de 
estrangeiro com visto permanente ou temporário e na falta desta, 
o passaporte, no caso de candidato estrangeiro;

2.8.2 - prova de quitação com o serviço militar, para candi-
datos do sexo masculino;

2.8.3 - título de eleitor e comprovante de estar quite com as 
obrigações eleitorais, podendo ser apresentada certidão de quita-
ção obtida no site http://www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/
quitacao.htm;

2.8.4 - diploma ou certificado de conclusão de curso de 
graduação de Nível Superior em Odontologia;

2.8.5 - comprovante de ser portador do título de Doutor em 
Reabilitação Oral, ou cópia da ata de defesa de tese, condicionada 
a apresentação do título homologado, na ocasião da contratação;

2.8.6 - "curriculum vitae", plataforma lates, documentado, 
devidamente encadernado;

2.8.7 - comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, a 
ser efetuada na Seção Técnica de Finanças desta Faculdade, no 
valor de R$ 93,00 (noventa e três reais);

2.8.8 - declaração assinada pelo candidato de que não possui 
antecedentes criminais;

2.8.9 - declaração assinada pelo candidato de que tem 
conhecimento da Resolução Unesp-29/2015, regulamentada pela 
Portaria Unesp-209/2015.

OBS.: os documentos relacionados nos itens 2.8.1. a 2.8.5. 
deverão ser apresentados no original e acompanhados de cópias 
xerográficas, as quais ficarão retidas juntamente com os demais 
documentos, no ato de inscrição. Os modelos de requerimento e 
de declarações a serem preenchidos e assinados pelo candidato 
para fins de inscrição estarão disponíveis no endereço eletrônico 
http://www.foar.unesp.br/#!/concursos/docente-e-pesquisador/.

NOTA: candidato estrangeiro.
a) - será permitido inscrever-se no concurso público com 

passaporte, entretanto, por ocasião da contratação, deverá apre-
sentar 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 
do visto temporário.

b) - fica dispensando da apresentação dos comprovantes de 
quitação com a justiça eleitoral, bem como o serviço militar, se 
do sexo masculino.

2.9. - No caso de inscrição por procuração, deverão ser 
apresentados os documentos de mandato, de identidade do 
procurador e aqueles relacionados no subitem 2.8.

3. Da Redução do Valor da Taxa de Inscrição - Lei nº 
12.782/2007.

3.1. A redução do valor da taxa de inscrição, correspondente 
a 50% (cinqüenta por cento), será concedida aos candidatos 
interessados que preencham, cumulativamente, as seguintes 
condições previstas na Lei nº 12.782/2007:

I - Sejam estudantes, assim considerados os que se encon-
tram regularmente matriculados em:

a) uma das séries do ensino fundamental ou médio;
b) curso pré-vestibular;
b) curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação.
II - Percebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários 

mínimos, ou estejam desempregados.
3.2. A concessão da referida redução ficará condicionada à 

apresentação, pelo candidato, no ato da inscrição:
3.2.1. Quanto à comprovação da condição de estudante, de 

um dos seguintes documentos:

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 empregatício 
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.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
concurso, encontram-se à disposição dos interessados na Assis-
tência Técnica Acadêmica do Instituto de Astronomia, Geofísica e 
Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, localizada na 
Rua do Matão, 1226, prédio da administração, sala 304, Cidade 
Universitária/São Paulo, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E 
DE COMPUTAÇÃO
 EDITAL ATAc/ICMC-USP nº 077/2017
Despacho do Diretor “ad referendum” do CTA – ICMC, de 

28.08.2017.
HOMOLOGANDO, a segunda etapa de avaliações (com os 

candidatos portadores do título de Mestre) do processo seletivo 
para contratação de dois docentes, como professor contratado 
nível II (Mestre) para o Departamento de Matemática Aplicada 
e Estatística, do ICMC-USP, conforme Editais EDITAL ATAc/
ICMC/SME-USP nº 045/2017 e ATAc/ICMC/USP nº 076/2017, de 
Abertura de Processo Seletivo e Resultado Final/Classificação, 
respectivamente.

 INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS
 INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS
EDITAL IQSC/USP – 017/2017
JULGAMENTO DE INSCRIÇÕES
A Congregação do Instituto de Química de São Carlos, em 

sessão realizada em 25 de agosto de 2017, aprovou os pedidos 
de inscrição dos candidatos abaixo relacionados ao concurso 
para provimento de um cargo de Professor Titular em RDIDP, 
junto Departamento de Físico-Química do Instituto de Química de 
São Carlos da Universidade de São Paulo, na área conhecimento 
“QUÍMICA GERAL”, a que se refere o edital IQSC/USP-017/2016.

Candidatos por ordem de inscrição:
1. - Hamilton Brandão Varela de Albuquerque;
2. - Sergio Antonio Spínola Machado;
3. - Elisabete Frollini
4. - Elisabete Moreira Assaf.
Na oportunidade, a Congregação indeferiu o pedido de 

inscrição do Dr. Mohmmad Khalid, por não cumprir os requisitos 
exigidos através do edital IQSC/USP – 017/2016.

O concurso deverá ser realizado no prazo de trinta a cento 
e oitenta dias, contados a partir da publicação deste edital no 
Diário Oficial do Estado.

 INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS
EDITAL IQSC/USP – 018/2017
JULGAMENTO DE INSCRIÇÕES
 - O Diretor comunica que a Congregação do Instituto de 

Química de São Carlos, em sessão de 25 de agosto de 2017, apro-
vou o pedido de inscrição dos candidatos abaixo relacionados ao 
concurso para provimento de um cargo de Professor Doutor para 
o Departamento de Química e Física Molecular, junto à área de 
Química Inorgânica, referente ao Edital IQSC-USP – 006/2017.

Candidatos por ordem de inscrição:
1. - Ana Paula de Lima Batista
2. - Anderson Gabriel Marques da Silva
3. - Rosalice Mendonça Silva
4. - Kassio Papi da Silva Zanoni
5. - Gustavo Metzker
6. - Natália de Jesus da Silva Costa
7. - Márcio Luiz dos Santos
8. - Stella Hernandez Maganhi
9. - Juliana Fonseca de Lima
10. - Fernando Postalli Rodrigues
11. - Mariana Romano Camilo Casale
12. - Danilo Manzani
13. - Evandro Castaldelli
14. - Monize Martins da Silva
15. - Luiza Amim Mercadante
16. - Thiago de Melo Lima
17. - Édison Pecoraro
18. - Milene Aparecida Rodrigues de Oliveira
19. - Debora Fernandes Costa Guedes
20. - Edjane Rocha dos Santos
21. - Fernanda Rosa Alves
22. - Cléo Thomás Gabriel Vilela Menegaz Teixeira Pires
23. - Silvia Fernanda Moya
24. - Jiang Kai.
Na oportunidade, a Congregação indeferiu os pedidos de 

inscrições dos Srs. Wilmer José Villarreal Peña e Legna Andreina 
Colina Vegas, por não haverem apresentado, no momento da ins-
crição, prova de que são portadores do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional, conforme 
solicitado através do edital IQSC/USP – 006/2017.

 - O concurso deverá realizar-se 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 QUÍMICA DE SÃO CARLOS
EDITAL IQSC/USP – 017/2017
JULGAMENTO DE INSCRIÇÕES
A Congregação do Instituto de Química de São Carlos, em 

sessão realizada em 25 de agosto de 2017, aprovou os pedidos 
de inscrição dos candidatos abaixo relacionados ao concurso 
para provimento de um cargo de Professor Titular em RDIDP, 
junto Departamento de Físico-Química do Instituto de Química de 
São Carlos da Universidade de São Paulo, na área conhecimento 
“QUÍMICA GERAL”, a que se refere o edital IQSC/USP-017/2016.

Candidatos por ordem de inscrição:
1. - Hamilton Brandão Varela de Albuquerque;
2. - Sergio Antonio Spínola Machado;
3. - Elisabete Frollini
4. - Elisabete Moreira Assaf.
Na oportunidade, a Congregação indeferiu o pedido de 

inscrição do Dr. Mohmmad Khalid, por não cumprir os requisitos 
exigidos através do edital IQSC/USP – 017/2016.

O concurso deverá ser realizado no prazo de trinta a cento 
e oitenta dias, contados a partir da publicação deste edital no 
Diário Oficial do Estado.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Odontologia
 Despacho do Presidente da Congregação, de 25.8.2017.
HOMOLOGANDO, “ad referendum” da Congregação, com 

base no Parecer da Comissão Examinadora, o Resultado Final do 
Concurso Público para contratação de 01 (um) Professor Substi-
tuto, 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 - Conjunto de Disciplinas 
de Métodos Diagnósticos; Diagnóstico Bucal I; Diagnóstico Bucal 
II; Estomatologia, realizado no dia 11.8.2017.

do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da 
Universidade de São Paulo.

1. As inscrições deverão ser efetuadas, exclusivamente, por 
meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao no período 
acima indicado, devendo o candidato apresentar requerimento 
dirigido ao Diretor deste Instituto, 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 
méritos, em formato digital (sistema de inscrição solicitará 2 
arquivos digitais: memorial e documentos comprobatórios). Por 
memorial circunstanciado entende-se a apresentação de análise 
reflexiva sobre a formação acadêmica, as experiências pessoais 
de estudo, trabalhos, pesquisas, publicações e outras informações 
pertinentes à vida acadêmica e profissional, indicando motivações 
e significados;

II) prova de que é portador do título de Livre-Docente outor-
gado pela USP ou por ela reconhecido;

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

IV) título de eleitor;
V) documento que comprove sua situação eleitoral regular 

no país (comprovante(s) de votação da última eleição, prova 
de pagamento da respectiva multa ou Certidão de quitação 
eleitoral);

VI) documento de identidade, no caso de candidato estran-
geiro, RNE ou passaporte e visto, comprovando sua situação 
regular no Brasil.

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 candidatos estrangeiros serão dis-
pensados das exigências dos incisos III, IV e V.

Parágrafo terceiro - 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 quarto - Caso o candidato não satisfaça a exigên-
cia do inciso II supra, e desde que não pertença a nenhuma cate-
goria docente da Universidade de São Paulo, poderá requerer sua 
inscrição como especialista de reconhecido valor, nos termos do 
parágrafo primeiro do artigo 80 do Estatuto da USP, o que depen-
derá da aprovação de dois terços dos membros da Congregação.

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 rea-
lização das provas.

2. As inscrições serão julgadas pela Congregação deste Ins-
tituto, 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 6);
II) prova pública oral de erudição (peso 1);
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 glo-

bal, 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 comu-

nidade;
VI) diplomas e dignidades universitárias.
Parágrafo primeiro - No julgamento dos títulos deverão pre-

valecer as atividades desempenhadas nos cinco anos anteriores 
à inscrição.

Parágrafo segundo - Cada examinador elaborará parecer 
escrito circunstanciado sobre os títulos de cada candidato.

5. A prova pública oral de erudição constará de exposição 
sobre tema de livre escolha do candidato que deverá ser submeti-
do à Comissão Julgadora, por escrito, no momento da instalação 
dos trabalhos do concurso, de acordo com o artigo 156 do 
Regimento Geral da USP e o artigo 50 do Regimento do Instituto 
de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, e deverá estar 
inserido no programa previsto neste edital.

I) Compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhido 
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 
julgadora 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 destina-se à avaliação da qua-
lificação do candidato e versará sobre o conteúdo do memorial e 
sobre os planos de atividade futura do candidato.

A Comissão Julgadora analisará as atividades científicas e 
didáticas do candidato, consubstanciadas em:

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 comu-

nidade;
VI) diplomas e dignidades universitárias;
VII) contribuições ao trabalho e produção do Departamento.
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 obtive-
rem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

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

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

13. Findo o julgamento, a comissão julgadora elaborará 
relatório circunstanciado, justificando a indicação feita. Poderão 
ser acrescentados ao relatório da comissão julgadora relatórios 
individuais de seus membros.

14. O empate nas indicações será decidido pela Congre-
gação, ao apreciar os relatórios da comissão julgadora, preva-
lecendo, sucessivamente, a média geral obtida, o maior título 
universitário e o maior tempo de serviço docente na USP.

15. A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprovação 
em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias 
Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, VI da Lei 
nº 10.261/68.
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