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13. - 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.

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

15. - O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatí-
cio exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do Regimento 
Geral da USP.

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

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

Mais informações, bem como as normas pertinentes ao 
concurso, encontram-se à disposição dos interessados na Assis-
tência Técnica Acadêmica da Escola de Educação Física e Esporte 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, à Avenida 
Bandeirantes, 3900, 2º andar, Bloco I, Ribeirão Preto - SP, e-mail: 
atac90@usp.br (Proc. 2017.1.331.90.0).

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA
 Edital ATAc/EEL/USP – 35/2017
A Congregação da Escola de Engenharia de Lorena da Uni-

versidade de São Paulo, em sua 77ª reunião ordinária, realizada 
em 25.08.2017, homologou, por unanimidade, o relatório final 
da comissão julgadora do concurso público de provas e títulos 
visando o provimento de 1 (um) cargo de Professor Titular, em 
RDIDP, referência MS-6, junto ao Departamento de Ciências Bási-
cas e Ambientais da Escola de Engenharia de Lorena da Univer-
sidade de São Paulo, realizado no dia 28 de junho de 2017, nos 
termos do Edital ATAc/EEL/USP 51/2016. “RELATÓRIO FINAL DA 
COMISSÃO JULGADORA. No dia 28 de junho de 2017, às 8 horas 
e 30 minutos, em sessão pública, no Auditório da Biblioteca, na 
Área I da EEL/USP, instalou-se a Comissão Julgadora composta 
pelos seguintes membros Professores Doutores: Paolo Di Mascio 
(IF/USP, em exercício na EEL/USP, Presidente), Claudimir Lucio 
do Lago (EP/USP, em exercício na EEL/USP), Luiz Pereira Ramos 
(UFPR), Elias Basile Tambourgi (UNICAMP) e Lucila Chebel Labaki 
(UNICAMP), com a presença das candidatas Professoras Douto-
ras Ana Lúcia Gabas e Teresa Cristina Brazil de Paiva. Não tendo a 
EEL professores da categoria Titular, os Profs. Drs. Paolo Di Mascio 
e Claudimir Lucio do Lago, membros da Congregação da EEL-USP 
indicados pelo Reitor/Conselho Universitário, são considerados 
docentes em exercício nesta Unidade, conforme parecer PG. 
P. 2.844/2016 às folhas 28 e 29. A seguir, no mesmo local, em 
sessão fechada, a Comissão Julgadora deu início aos trabalhos, 
com a elaboração do CRONOGRAMA DE PROVAS, de acordo com 
o programa constante no Edital. Em seguida, em sessão pública, 
as candidatas Professora. Doutoras Ana Lúcia Gabas e Teresa 
Cristina Brazil de Paiva tomaram ciência do CRONOGRAMA DE 
PROVAS, do qual declararam estar ciente e de acordo. Às 8 horas 
e 45 minutos, teve início a PROVA PÚBLICA ORAL DE ERUDIÇÃO 
da Prof.ª Dr.ª Ana Lúcia Gabas, que discorreu sobre o tema: “Estu-
do de Propriedades e Parâmetros necessários nas Operações de 
Quantidade de Movimento e Calor em Processos Industriais”, 
sobre o qual a Comissão Julgadora declarou ser pertinente 
ao programa proposto no Edital. A prova teve duração de 53 
minutos. Às 9 horas e 55 minutos, teve início a PROVA PÚBLICA 
ORAL DE ERUDIÇÃO da Prof.ª Dr.ª Teresa Cristina Brazil de Paiva, 
que discorreu sobre o tema: “Operações Unitárias e Processos 
de Tratamento de Águas.”, sobre o qual a Comissão Julgadora 
declarou ser pertinente ao programa proposto no Edital. A prova 
teve duração de 55 minutos. Ao término da Prova Pública Oral 
de Erudição, a Comissão Julgadora atribuiu individualmente as 
notas às candidatas, encerrando-as na urna do concurso. Às 
11 horas e 26 minutos, no mesmo local, foi realizada a PROVA 
PÚBLICA DE ARGUIÇÃO da Prof.ª Dr.ª Ana Lúcia Gabas. A seguir, 
o Sr. Presidente passou a palavra sucessivamente aos membros 
da Comissão Julgadora, que arguiram a candidata e dialogaram 
com ela na forma regimental, obedecendo ao prazo máximo de 
tempo para a arguição. Às 14 horas e 45 minutos, no mesmo 
local, foi realizada a PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO da Prof.ª Dr.ª 
Teresa Cristina Brazil de Paiva. A seguir, o Sr. Presidente passou 
a palavra sucessivamente aos membros da Comissão Julgadora, 
que arguiram a candidata e dialogaram com ela na forma regi-
mental, obedecendo ao prazo máximo de tempo para a arguição. 
Ao término da Prova Pública de Arguição, a Comissão Julgadora 
atribuiu individualmente as notas às candidatas, encerrando-
-as na urna do concurso. Na Prova Pública de Arguição foram 
consideradas as contribuições acadêmicas das candidatas, a 
contribuição de suas linhas de pesquisa ao progresso da ciência, 
orientação na formação de pesquisadores e docentes, atividades 
didáticas, repercussão de suas atividades na sociedade e ade-
quação de suas propostas ao edital. A PROVA DE JULGAMENTO 
DE TÍTULOS foi realizada em sessão fechada a partir das 17 
horas da mesma data. Ao término da Prova de Julgamento 
de Títulos, a Comissão Julgadora atribuiu individualmente as 
notas às candidatas, encerrando-as na urna do concurso. Entre 
outros, foram analisadas a atividade e produtividade científica 
e tecnológica de repercussão internacional, incluindo palestras 
convidadas e patentes, títulos acadêmicos obtidos, atividade 
didática universitária e elaboração de material didático, atividade 
na formação e orientação, coordenação de projetos e atividade 
acadêmica de ampla repercussão, diplomas e dignidades e natu-
reza do trabalho em relação à área do concurso. Os membros 
da Comissão Julgadora também elaboraram individualmente 
um parecer escrito circunstanciado sobre os títulos de cada 
candidata. Às 18 horas, na presença das candidatas e do público 
em geral, o Sr. Presidente procedeu à abertura da urna contendo 
as cédulas com as notas das candidatas. Lidas as notas e feitas 
as médias, os membros da Comissão Julgadora fizeram as 
seguintes indicações: Prof. Dr. Paolo Di Mascio - indicou a Prof.ª 
Dr.ª Ana Lúcia Gabas; Prof. Dr. Claudimir Lucio do Lago – não 
houve candidata habilitada à indicação; Prof. Dr. Luiz Pereira 
Ramos - Prof.ª Dr.ª Teresa Cristina Brazil de Paiva; Prof. Dr. Elias 
Basile Tambourgi - Prof.ª Dr.ª Teresa Cristina Brazil de Paiva; Prof.ª 
Dr.ª Lucila Chebel Labaki - Prof.ª Dr.ª Teresa Cristina Brazil de 
Paiva. Diante dos resultados, os membros da Comissão Julgadora 
indicaram, com 3 indicações, a Prof.ª Dr.ª Teresa Cristina Brazil de 
Paiva para o provimento do cargo de Professor Titular junto ao 
Departamento de Ciências Básicas e Ambientais desta Unidade. 
(Proc. 2016.1.880.88.1). Assinou a comissão julgadora em 28 de 
junho de 2017.

 Edital ATAc/EEL/USP – 36/2017
A Congregação da Escola de Engenharia de Lorena da Uni-

versidade de São Paulo, em sua 77ª reunião ordinária, realizada 
em 25.08.2017, homologou, por unanimidade, o relatório final 
da comissão julgadora do concurso público de provas e títulos 
visando o provimento de 2 (dois) cargos de Professor Titular, em 
RDIDP, referência MS-6, junto ao Departamento de Engenharia 
de Materiais da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade 
de São Paulo, realizado nos dias 6 e 7 de julho de 2017, nos 
termos do Edital ATAc/EEL/USP 52/2016. “RELATÓRIO FINAL DA 
COMISSÃO JULGADORA. No dia 6 de julho de 2017, às 8 horas e 
30 minutos, em sessão pública, na sala A-15, na Área II da EEL/
USP, instalou-se a Comissão Julgadora composta pelos seguintes 
membros Professores Doutores: Valdecir de Assis Janasi (IG/
USP, em exercício na EEL/USP, Presidente), Oswaldo Baffa Filho 
(FFCLRP /USP, em exercício na EEL/USP), Aloísio Nelmo Klein 
(UFSC), Fernando Manuel Araújo Moreira (UFSCar) e Paulo 
Pureur Neto (UFRGS), com a presença dos candidatos Professores 
Doutores: Hugo Ricardo Zschommler Sandim, Durval Rodrigues 
Junior, Carlos Angelo Nunes e Carlos Alberto Moreira dos Santos. 
Não tendo a EEL professores da categoria Titular, os Profs. Drs. 
Valdecir de Assis Janasi e Oswaldo Baffa Filho, membros da 
Congregação da EEL-USP indicados pelo Reitor/Conselho Univer-
sitário, são considerados docentes em exercício nesta Unidade, 
conforme parecer PG. P. 2.844/2016 às folhas 28 e 29. A seguir, 

2. - Planejamento e estruturação de uma Rotina de Ava-
liação Física;

3. - Aptidão física relacionada à saúde: variáveis, testes e 
medidas;

4. - Avaliação física relacionada ao esporte: variáveis, testes 
e medidas;

5. - Testes de capacidade física em Educação Física e Esporte;
6. - Modelos Antropométricos preditivos da composição 

corporal;
7. - Metodologia da composição corporal: apresentação 

dos principais modelos e estruturas dos constituintes corporais;
8. - Composição Corporal: o modelo de 5 níveis para orga-

nização de pesquisas;
9. - Acompanhamento do desempenho motor: avaliação a 

partir de referências;
10. - Formação esportiva do jovem: princípios, seleção e 

etapas de formação;
11. - Métodos e medidas da Maturação Biológica.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto, no Regi-

mento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento da 
Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto/USP.

1. - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissão 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor da Escola de Educação Física 
e Esporte de Ribeirão Preto da USP, contendo dados pessoais e 
área de conhecimento (especialidade) 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.

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.
§ 1º - Elementos comprobatórios do memorial referido no 

inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais 
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até 
o último dia útil que antecede o início do concurso.

§ 2º - 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.

§ 3º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se 
encontram em sua situação regular no Brasil.

§ 4º - 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.

§ 5º - 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 mem-
bros da Congregação da EEFERP/USP.

§ 6º - 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.

§ 7º - 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 da 
EEFERP/USP, 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 –dos títulos - peso 4;
II – prova pública oral de erudição - peso 4;
III – prova pública de arguição - peso 2;
§ 1º - A convocação dos inscritos para a realização das 

provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
§ 2º - 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.
§ 1º - No julgamento dos títulos deverão prevalecer as 

atividades desempenhadas nos cinco anos anteriores à inscrição.
§ 2º - No julgamento de títulos, os membros da Comissão 

Julgadora analisarão a regularidade e relevância da produção 
científica do candidato, medidas pela projeção de suas atividades 
científicas, didáticas e de extensão, bem como pela formação e 
orientação de discípulos.

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. - Na prova pública de arguição os membros da Comissão 
Julgadora analisarão a regularidade e relevância da produção 
científica do candidato, medidas pela projeção de suas atividades 
científicas, didáticas e de extensão, bem como pela formação e 
orientação de discípulos.

Parágrafo único – A duração da arguição não excederá a 
trinta minutos por examinador, cabendo ao candidato igual prazo 
para responder. Havendo concordância entre o examinador e o 
candidato, poderá ser estabelecido diálogo entre ambos, obser-
vado o prazo global de sessenta minutos;

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;

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

Programa:
1. - Bases fundamentais da mecânica aplicada à análise do 

movimento humano;
2. - Biomecânica dos ossos, articulações e dos músculos;
3. - Processos de medição em biomecânica para análise de 

grandezas cinemáticas do movimento humano;
4. - Processos de medição em biomecânica para análise de 

grandezas cinéticas do movimento humano;
5. - Processos de medição em biomecânica para análise 

eletromiográfica do movimento humano;
6. - Métodos para a análise biomecânica da postura;
7. - Métodos para a análise biomecânica da marcha e da 

corrida;
8. - Métodos para a análise biomecânica dos saltos e das 

aterrissagens;
9. - Processos de medição em biomecânica para análise 

do nado;
10. - Processamento de sinais biológicos para a análise do 

movimento humano;
11. - Métodos para a análise biomecânica das modalidades 

esportivas coletivas com bola.
Área: Comportamento Motor
Disciplinas: Controle Motor (REF0016), Aprendizagem Moto-

ra (REF0023) e Desenvolvimento Motor (REF0024).
Programa:
1. - Teorias de comportamento motor;
2. - A organização e o planejamento de movimentos 

voluntários;
3. - Desenvolvimento motor na infância e adolescência;
4. - O papel do feedback na aprendizagem motora;
5. - Informação somatossensorial e controle de movimentos 

voluntários;
6. - Informação vestibular e controle de movimentos volun-

tários;
7. - Informação visual e controle de movimentos voluntários;
8. - Atenção, memória e a aprendizagem motora;
9. - Controle da locomoção;
10. - Controle da postura;
11. - Aprendizagem motora e organização da prática;
12. - Desenvolvimento motor de adultos e idosos.
Área: Crescimento e Desenvolvimento
Disciplinas: Crescimento e Desenvolvimento Humano; Pro-

grama de Exercício Físico na Infância I; Programa de Exercício 
Físico na Infância II; Programa de Exercício Físico para Adolescen-
tes I e Programa de Exercício Físico para Adolescentes II.

Programa:
1. - A área de Crescimento e Desenvolvimento e sua impor-

tância na educação física e esporte;
2. - Crescimento e desenvolvimento na infância;
3. - Crescimento na adolescência, puberdade e maturidade 

reprodutiva;
4. - Maturação biológica: conceitos, avaliação e relação com 

o desempenho esportivo;
5. - Atividade física e peso corporal na infância e na ado-

lescência;
6. - Papel endócrino no processo de crescimento e matu-

ração;
7. - Aspectos fisiológicos do crescimento e desenvolvimento: 

influência do exercício físico;
8. - Aptidão aeróbia na infância e adolescência;
9. - Desempenho anaeróbio durante a infância e adoles-

cência;
10. - Desenvolvimento das capacidades motoras durante o 

crescimento e desenvolvimento;
11. - Crescimento físico e o eixo GH/IGF-I: influência do 

exercício físico e esporte.
Área: Educação Física e Saúde
Disciplinas: Programas de Atividade Física para Idade Avan-

çada e Atividade Física relacionada à Saúde
Programa:
1. - Características do envelhecimento e relações com pro-

gramas de Educação Física;
2. - Fundamentos básicos para elaboração de programas de 

Educação Física para a idade avançada;
3. - Métodos para análise do nível de atividade física e da 

aptidão física relacionada à saúde na idade avançada;
4. - Atividade física, exercício físico, comportamento seden-

tário e saúde: conceitos, relações e implicações para a prática 
profissional;

5. - O papel da atividade física na saúde;
6. - Genética aplicada à atividade física relacionada à saúde;
7. - Triagem de saúde para a prática de atividade física;
8. - Princípios do treinamento físico e implicações para 

programas de Educação Física voltados à saúde;
9. - Fundamentos básicos para elaboração de programas de 

Educação Física voltados à saúde;
10. - Treinamento de força, resistência aeróbica e flexibilida-

de voltado à saúde;
11. - Métodos para análise do nível de atividade física e da 

aptidão física relacionada à saúde.
Área: Esportes aquáticos
Disciplina: Esportes Aquáticos
Programa:
1. - Métodos de avaliação da capacidade e potência aeróbia 

em esportes aquáticos;
2. - Prescrição do treinamento de capacidade e potência 

aeróbia em esportes aquáticos;
3. - Métodos de avaliação da capacidade e aptidão anaeró-

bia em esportes aquáticos;
4. - Prescrição do treinamento de capacidade e potência 

anaeróbia em esportes aquáticos;
5. - Nado Crawl;
6. - Nado Borboleta;
7. - Nado Peito;
8. - Nado Costas;
9. - Saídas, viradas e chegadas nos diferentes estilos de 

nado;
10. - Periodização em esportes aquáticos;
11. - Métodos de ensino em esportes aquáticos;
12. - Programas de treinamento de força em esportes 

aquáticos.
Área: Fisiologia do Exercício
Disciplinas: Fisiologia do Exercício I e Fisiologia do Exercício 

II
Programa:
1. - Papel da proteína AMPK nas adaptações moleculares ao 

treinamento aeróbio;
2. - Exercício excêntrico e prejuízo da via de sinalização 

da insulina;
3. - Contração muscular esquelética e a produção de 

citocinas;
4. - Citocinas e a síndrome do overtraining;
5. - Respostas moleculares ao exercício intervalado de alta 

intensidade;
6. - Papel da proteína mTOR nas adaptações moleculares ao 

treinamento de força;
7. - Papel do exercício físico na captação muscular de glicose 

sem a presença de insulina;
8. - Respostas moleculares ao treinamento aeróbio e de 

força;
9. - Sinalização celular e exercício físico;
10. - Utilização da biologia molecular para maximizar o 

treinamento concorrente;
11. - Autofagia e exercício aeróbio.
Área: Medidas e Avaliação
Disciplina: Medidas e Avaliação em Educação Física e 

Esporte
Programa:
1. - Critérios de autenticidade científica em Medidas e 

Avaliação;

22290000090 - CLEIDE RANGEL DE AGUIAR - 164068697 
- 50,00 - 44º

22290001523 - MANOEL GENUINO DA SILVA JUNIOR - 
189701705 - 50,00 - 45º

22290003204 - CICERA ELOI DOS SANTOS DE ANDRADE - 
122605147 - 50,00 - 46º

22290001512 - SOLANGE DE JESUS OLIVEIRA - 225572072 
- 50,00 - 47º

22290000462 - VALDINOLIA COSTA DOS SANTOS - 
409316775 - 50,00 - 48º

22290003545 - GLAUCIA MARIA FURTADO PEREIRA BAR-
BOSA - 320984849 - 50,00 - 49º

22290002054 - LETICIA GABRIELA NASCIMENTO LIMA - 
493932495 - 50,00 - 50º

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO - CON-
CURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2017

CLASSIFICAÇÃO FINAL – PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) 
- ORDEM CLASSIFICATÓRIA

101SP - AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - ZOOLÓGI-
CO DE SÃO PAULO OU

UNIDADE ZOO SAFARI / SÃO PAULO/ SP
Inscrição - Candidato - Documento - Objetiva - Class
22290003312 - ALEX SILVA TELES MOREIRA - 494637870 

- 93,33 - 1º
22290002699 - LUCIANO VINCENZO COSTA URSO - 

415977216 - 66,67 - 2º

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 REITORIA

 MUSEU DE ZOOLOGIA
 EDITAL MZ 01/2017
CONVOCAÇÃO
O Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo convoca 

o Prof. Dr. Marcelo Veronesi Fukuda a comparecer à Seção de 
Pessoal do Museu de Zoologia da USP, situado na Av. Nazaré, 
481, Ipiranga – São Paulo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados a partir de 04-09-2017, das 09 às 12 horas ou das 14 
às 17 horas, munido de todos os documentos para andamento 
de sua nomeação como Professor Doutor, Ref. MS-3, em RDIDP, 
conforme Edital MZ/SVAPACA/04/2017 – Abertura de inscrições 
ao Concurso de Títulos e Provas visando o provimento de cargo 
de Professor Doutor, junto ao Serviço de Invertebrados do Museu 
de Zoologia da Universidade de São Paulo, publicado no D.O.E. 
de 28 de abril de 2017 e Edital MZ/SVAPACA/07/2017 - Comuni-
cado de aprovação do Relatório Final pelo Conselho Deliberativo 
do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, em 25 de 
agosto de 2017, de acordo com a publicação no D.O.E. de 26 de 
agosto de 2017. Processo: 2017.1.118.38.7

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES
  ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
 Comunicado
A Congregação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

– EACH/USP, em sessão extraordinária realizada em 30 de agosto 
de 2017, nos termos da legislação vigente, indicou os seguintes 
nomes para complementar a lista inicial de membros titulares da 
Comissão Julgadora do concurso de títulos e provas visando à 
obtenção do Título de Livre-Docente, na Escola de Artes, Ciências 
e Humanidades na Área de Conhecimento: Ciências Ambientais 
e especialidade: Gestão de resíduos sólidos, nos termos do Edital 
EACH/ATAc 023/2017, publicado no D.O.E. de 29.03.2017: Titula-
res: Prof. Dr. Valdir Schalch (Livre Docente - EESCar/USP); Prof. Dr. 
José Fernando Thomé Jucá (Titular - UFPE); Prof. Dr. Francisco de 
Paula Antunes Lima (Titulat - UFMG); Profa. Dra. Emilia Wanda 
Rutkowski (Associada - UNICAMP); Prof. Dr. Ricardo de Lima 
Isaac (Associado - UNICAMP) e Prof. Dr. André Henrique Rosa 
(Associado - UNESP - Sorocaba).

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
 Comunicado
A Congregação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

– EACH/USP, em sessão extraordinária realizada em 30 de agosto 
de 2017, nos termos da legislação vigente, indicou os seguintes 
nomes para complementar a lista inicial de membros titulares da 
Comissão Julgadora para o Concurso público de títulos e provas 
para provimento de um cargo de Professor Doutor, em Regime de 
Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), referência 
MS-3, na área de Finanças e Economia, nos termos do Edital 
EACH/ATAc 032/2017 (publicado no D.O.E de 10.05.2017). Titu-
lares: Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi (Insper - Doutora); 
Denis Forte (Mackenzie - Doutor); Kavita Miadaira Hamza (FEA 
- Doutora); Mario Henrique Ogasavara (ESPM - Doutor).

 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
 COMUNICADO EEFE 020/2017, de 30/08/2017
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
EDITAL EEFE/003/2016
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início no dia 07 de novembro de 2017, às 8 horas, no 

Auditório José Geraldo Massucato da EEFE-USP, à Avenida Pro-
fessor Mello de Morais, nº 65 – Cidade Universitária – São Paulo, 
o concurso público de títulos e provas para o provimento de um 
cargo de Professor Titular, junto ao Departamento de Pedagogia 
do Movimento do Corpo Humano, na área Estudos Socioculturais 
do Movimento Humano e Estudo do Comportamento Motor, con-
forme Edital EEFE/003/2016 de abertura de inscrições, publicado 
no D.O.E. de 28 de outubro de 2016, para o qual estão inscritos 
os candidatos Katia Rubio e Umberto Cesar Corrêa. A Comissão 
Julgadora estará constituída dos seguintes membros: Membros 
titulares: Profs. Drs. Valmor Alberto Augusto Trícoli (EEFE-USP) 
- Presidente, Bernadette Dora Gombossy de Melo Franco (FCF-
-USP), Carlos Gilberto Carlotti Junior (FMRP-USP), José Eduardo 
Krieger (FM-USP) e Telma Maria Tenório Zorn (ICB -USP). Ficam, 
pelo presente edital, convocados os candidatos e a Comissão 
Julgadora acima mencionada.

São Paulo, 30 de agosto de 2017.
Valmor Alberto Augusto Tricoli
Diretor

 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE 
DE RIBEIRÃO PRETO
 Edital ATAc/EEFERP 06/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM) 
CARGO DE PROFESSOR TITULAR PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA E ESPORTE DE RIBEIRÃO PRETO (EEFERP) DA UNIVERSI-
DADE DE SÃO PAULO (USP).

O Diretor da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo torna público a todos os inte-
ressados que, de acordo com o decidido pela Congregação, em 
sessão ordinária realizada em 21/08/2017, estarão abertas, pelo 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com início no dia 1º/09/2017, 
a partir das 8h horas, e término no dia 27/02/2018, às 18h (horá-
rio oficial de Brasília), as inscrições ao concurso público de títulos 
e provas para provimento de 01 (um ) cargo de Professor Titular, 
referência MS-6, em Regime de Dedicação Integral à Docência e 
à Pesquisa (RDIDP), claro/cargo nº 221929, com o salário de R$ 
15.862,33 (maio/2016), para a Escola de Educação Física e Espor-
te de Ribeirão Preto, nos termos do art. 125, § 1º, do Regimento 
Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

Área: Biomecânica
Disciplinas: Biomecânica I; Biomecânica II e Metodologia 

Biomecânica para a Análise do Movimento Humano.
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