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44.036-900 – FEIRA DE SANTANA.- BP
SUPLENTES:
Prof. NATAL ANTONIO VELLO
DD. Professor do Departamento de Genética
Prof. PAULO CESAR TAVARES DE MELO
DD. Professor do Departamento de Produção Vegetal da 

ESALQ/USP
Prof. VERA NISAKA SOLFERINI –
DD. Professor do Depto de Genética, Evolução e
Bioagentes – Instituto de Biologia da UNICAMP
Rua Bertrand Russel, s/n – Caixa Postal: 6109
13.083-970 - CAMPINAS.- SP
Prof. PEDRO MANUEL GALETTI JUNIOR
DD. Professor do Depto de Genética e Evolução da UFSCar
13.565-905 – SÃO CARLOS.- SP
Prof. ANTONIO ISMAEL INÁCIO CARDOSO –
DD. Professor do Depto de Horticultura da UNESP/Botucatu
Fazenda Experimental Lageado – Caixa Postal: 237
Portaria Principal Rua José Barbosa de Barros, 1780
18.610-307 – BOTUCATU.- SP
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/031-2017
Concurso para obtenção do título de Livre-Docente junto ao 

Departamento de Ciências Biológicas.
1. - A Congregação da ESALQ, em sua reunião de 

29/06/2017, aprovou por 42 votos favoráveis e 01 abstenção, 
o parecer da Comissão de Legislação e Recursos, favorável a 
inscrição do Prof. SERGIUS GANDOLFI. Na mesma oportunidade, 
por 46 votos favoráveis e 01 abstenção, aprovou o parecer da 
Comissão de Atividades Docentes, favorável à seguinte Comis-
são Julgadora:

TITULARES:
Prof. BEATRIZ APPEZZATO DA GLÓRIA
DD. Professor do Departamento de Ciências Biológicas da 

ESALQ/USP
Prof. PAULO ROBERTO DE CAMARGO E CASTRO
DD. Professor do Departamento de Ciências Biológicas da 

ESALQ/USP
Prof. PAULO EUGENIO ALVES MACEDO DE OLIVEIRA –
DD. Professor do Instituto de Biologia da Universidade 

Federal de Uberlândia
Campus Umuarama Bloco 2D - Umuarama
38.400-902 – UBERLÂNDIA.- MG
Prof. IVAN SCHIAVINI DA SILVA –
DD. Professor do Instituto de Biologia da Universidade 

Federal de Uberlândia
Campus Umuarama Bloco 2D - Umuarama
38.400-902 – UBERLÂNDIA.- MG
Prof. MASSANORI TAKAKI –
DD. Professor do Instituto de Biociências da UNESP/Rio 

Claro
Av. 24ª, 1515 – Bela Vista
13.506-900 – RIO CLARO.- SP
SUPLENTES:
Prof. VINICIUS CASTRO SOUZA
DD. Professor do Departamento de Genética da ESALQ/USP
Prof. EDSON JOSÉ VIDAL DA SILVA
DD. Professor do Departamento de Ciências Florestais da 

ESALQ/USP
Prof. LUIZ ANTONIO MARTINELLI
DD. Professor do CENA/USP
Prof. ANDRÉ VICTOR LUCCI FREITAS –
DD. Professor do Instituto de Biologia do Depto. de Biologia 

Animal da UNICAMP
Avenida Bertrand Russel, s/n – Barão Geraldo
13083-970 - CAMPINAS, SP - Brasil
Prof. ELENICE MOURO VARANDA –
DD. Professora FFLCH/USP/Ribeirão Preto
Av. Bandeirantes, 3900 – Monte Alegre
14.040-901, RIBEIRÃO PRETO – SP

 FACULDADE DE ARQUITETURA E 
URBANISMO
 FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Retificação da publicação realizada no Diário Oficial de 20 

de maio de 2017, Poder Executivo - Seção I, página 211, referen-
te ao Edital ATAc 010/2017: Onde se lê: a partir das 09h00 (horá-
rio oficial de Brasília) do dia 12.05.2017 até às 16h00 do dia 
10.07.2017, (...)”.Leia-se: “(...) a partir das 09h00 (horário oficial 
de Brasília) do dia 05.05.2017 até às 16h00 do dia 03.07.2017,

Assistência Técnica Acadêmica, da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo, da Universidade de São Paulo

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
 Comunicado
Republicado em decorrência de acréscimo no programa do 

concurso das especialidades “Avaliação de Políticas Públicas” e 
“Micro Desenvolvimento e Economia Política – Métodos Empí-
ricos”, aprovado pelo Conselho do Departamento de Economia, 
em sessão de 14 de junho de 2017 e pela Congregação, em 
sessão de 28 de junho de 2017.

EDITAL FEA 18/2017- ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CON-
CURSO DE LIVRE-DOCÊNCIA NO DEPARTAMENTO DE ECO-
NOMIA DA FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

De acordo com o definido no Regimento da Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de 
São Paulo, estarão abertas, no período de 3 a 18 de julho de 
2017, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, de segunda a sex-
ta-feira, na Assistência Acadêmica desta Faculdade, situada na 
Avenida Prof. Luciano Gualberto, 908, Prédio FEA-1, ala A, sala 
106, Cidade Universitária, as inscrições ao concurso para Livre-
-Docência no Departamento de Economia, nas seguintes áreas 
de conhecimento (especialidades): “Microeconomia”, “Macro-
economia”, “Teoria do Valor e História do Pensamento Econô-
mico”, “Métodos Quantitativos”, “História Econômica Geral”, 
“Economia Internacional”, “Economia Agrícola”, “Economia 
do Trabalho”, “Economia Industrial – Organização Industrial”, 
“Economia do Setor Público – Finanças Públicas”, “Sociologia 
Econômica”, “Economia Regional e Urbana”, “Desenvolvimento 
Econômico e Social e Crescimento Econômico”, “Metodologia 
da Economia”, “Economia Brasileira Contemporânea – Eco-
nomia Brasileira”, “Formação Econômica e Social do Brasil”, 
“Economia dos Mercados de Capitais: Derivativos e Renda 
Fixa”, “Macroeconomia Keynesiana”, “Economia Institucional”, 
“História do Pensamento Econômico Recente”, “Tópicos em 
Economia Financeira”, “Economia Financeira”, “Economia do 
Meio Ambiente”, “Economia dos Esportes”, “Microeconomia 
do Desenvolvimento”, “Instituições no Mercado de Trabalho”, 
“Avaliação de Políticas Públicas” e “Micro Desenvolvimento e 
Economia Política – Métodos Empíricos”.

O concurso de Livre-Docência será regido pela Resolução nº 
3745/90 (Regimento Geral da USP), pela Resolução nº 3461/88 
(Estatuto da USP), e pela Resolução nº 4097/94 (Regimento da 
FEA/USP).

Somente poderão candidatar-se os portadores do título 
de Doutor, outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de 
validade nacional.

tomarão conhecimento imediatamente antes do sorteio do 
ponto;

II - o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

III – o sorteio do ponto será feito vinte e quatro horas antes 
da realização da prova didática, sendo vedado ao candidato 
renunciar a esse prazo;

IV – o candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário;

V – 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.

9. Ao término da apreciação das provas, cada candidato 
terá de cada examinador uma nota final, que será a média 
ponderada das notas por eles conferidas observados os pesos 
indicados no item 3.

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

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

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

13. 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.

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

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.

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 empregatí-
cio 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.

20. O contratado poderá ministrar aulas nos períodos diur-
no e noturno dependendo das necessidades do Departamento.

Informações adicionais, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Acadêmica da Escola Superior de Agricultura “Luiz 
de Queiroz”, da Universidade de São Paulo, à Av. Pádua Dias, 
11 – Edifício Central, 1º andar, Piracicaba, SP.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/029-2017
Concurso para obtenção do título de Livre-Docente junto ao 

Departamento de Economia, Administração e Sociologia.
1. - A Congregação da ESALQ, em sua reunião de 29/06/2017, 

aprovou por 42 votos favoráveis e 01 abstenção, o parecer da 
Comissão de Legislação e Recursos, favorável a inscrição da Prof. 
DANIEL YOKOYAMA SONODA. Na mesma oportunidade por 46 
votos favoráveis e 01 abstenção, aprovou o parecer da Comissão 
de Atividades Docentes, favorável à seguinte Comissão Julgadora:

TITULARES:
Prof. JOSÉ VICENTE CAIXETA FILHO
DD. Professor do Depnto de Economia, Administração e 

Sociologia da ESALQ/USP
Prof. JOSÉ EURICO POSSEBON CYRINO
DD. Professor do Departamento de Zootecnia da ESALQ/USP
Prof. MAURA SEIKO TSUTSUI ESPERANCINI –
DD. Professor do Depto de Economia e Sociologia Rural da 

UNESP/Botucatu
Rua José Barbosa de Barros, 1780 – Fazenda Lageado
18.603-970 – BOTUCATU.- SP
Prof. DANILO ROLIM DIAS DE AGUIAR –
DD. Professor da Universidade Federal de São Carlos
Rodovia João Leme dos Santos (SP264), km 110 - Itinga
18.052-780 – SOROCABA.- SP
Prof. DANTE PINHEIRO MARTINELLI –
DD. Professor do Depto. de Economia Administração e
Contabilidade da FEA/USP/Ribeirão Preto
Av. dos Bandeirante, 3900 – Monte Alegre
14.040-900 – RIBEIRÃO PRETO.- SP
SUPLENTES:
Prof. FERNANDO CURI PERES
DD. Professor do Depto de Economia, Administração e 

Sociologia da ESALQ/USP
Prof. PEDRO VALENTIM MARQUES
DD. Professor do Depto de Economia, Administração e 

Sociologia da ESALQ/USP
Prof. ELISABETE MARIA MACEDO VIEGAS –
DD. Professor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos da USP
13.635-900 – PIRASSUNUNGA.- SP
Prof. MARIO OTAVIO BATALHA –
DD. Professor do Depto de Engenharia da Produção do 

Centro de
Ciências Exatas e de Tecnologia da UFSCar
13.565-905 – SÃO CARLOS.- SP
Prof. MIGUEL JUAN BACIC –
DD. Professor do Depto. de Teoria Economica do
Instituto de Economia da UNICAMP - Sl 68
Cidade Universitária Zeferino Vaz – Caixa Postal: 6135
134.093-970 – CAMPINAS.- SP
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/030-2017
Concurso para obtenção do título de Livre-Docente junto ao 

Departamento de Genética.
1. - A Congregação da ESALQ, em sua reunião de 

29/06/2017, aprovou por 42 votos favoráveis e 01 abstenção, o 
parecer da Comissão de Atividades Docentes, favorável à seguin-
te Comissão Julgadora. Na mesma oportunidade por 46 votos 
favoráveis e 01 abstenção, aprovou o parecer da Comissão de 
Atividades Docentes, favorável à seguinte Comissão Julgadora:

TITULARES:
Prof. SILVIA MARIA GUERRA MOLINA
DD. Professor do Departamento de Genética da ESALQ/USP
Prof. JOSÉ BALDIN PINHEIRO
DD. Professor do Departamento de Genética da ESALQ/USP
Prof. MARIA BERNADETE LOVATO –
DD. Professor do Departamento de Biologia Geral - Insti-

tuto de Ciências
Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais
31.270-910 – BELO HORIZONTE.- MG
Prof. REINALDO OTÁVIO ALVARENGA ALVES DE BRITO-

brito@ufscar.br
DD. Professor do Depto de Genética e Evolução da UFSCar
Rod. Washington Luis, km-235
13.565-905 – SÃO CARLOS.- SP
Prof. CASSIO van den BERG –
DD. Professor do Depto. de Ciências Biológicas da
Universidade Estadual de Feira de Santana
Av. Transnordestina s/n – Novo Horizonte

requerimento dirigido ao Diretor da ESALQ (http://www4.esalq.
usp.br/sites/default/files/Requerimento_para_inscricao.doc), 
contendo dados pessoais e área de conhecimento (especiali-
dade) 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 méri-
tos, em formato digital. Por memorial circunstanciado, entende-
-se a apresentação de análise reflexiva sobre a formação acadê-
mica, as experiências pessoais de estudo, trabalhos, pesquisas, 
publicações e outras informações pertinentes à vida acadêmica 
e profissional indicando motivações e significados. Esse memo-
rial deverá ser acompanhado de uma cópia da documentação 
correspondente ao alegado de forma que se possa correlacionar 
cada atividade declarada no Memorial com a respectiva peça 
da documentação;

II. - prova de que é portador do título de Doutor, outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

III. - prova de quitação com o serviço militar, para candida-
tos do sexo masculino;

IV. - título de eleitor e comprovante de votação da última 
eleição, prova de pagamento da respectiva multa ou a devida 
justificativa;

V. - Cópia do RG.
Parágrafo 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 apre-
sentados até o último dia útil que antecede o início do concurso;

Parágrafo 2º – Os docentes em exercício na USP serão dis-
pensados das exigências referidas nos incisos III e IV, desde que 
a tenha cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo 3º – Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exigências referidas nos incisos III, IV e V, devendo 
comprovar que se encontram em situação regular no Brasil.

Parágrafo 4º – O candidato estrangeiro, aprovado no con-
curso e indicado para o provimento do cargo, só poderá tomar 
posse se apresentar visto temporário ou permanente, que faculte 
o exercício de atividade remunerada no Brasil.

Parágrafo 5º – No requerimento de inscrição, os candidatos 
portadores de necessidades especiais deverão apresentar solici-
tação para que se providenciem as condições necessárias para 
a realização das provas.

Parágrafo 6º - No requerimento de inscrição, o candidato 
estrangeiro deverá manifestar a intenção de realizar as provas 
na língua inglesa, nos termos do parágrafo 8º do artigo 135 do 
Regimento Geral da USP. Os conteúdos das provas realizadas 
nas línguas inglesa e portuguesa serão idênticos.

Parágrafo 7º – No caso de um candidato que realizou 
as provas em língua inglesa seja o candidato indicado para 
provimento do cargo, ele deverá tornar-se fluente na língua 
portuguesa em até 3 (três) anos.

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 da ESALQ, 
em seu aspecto formal, publicando-se a decisão em Edital.

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e vinte dias, a contar da data da publicação no 
Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo 
com o artigo 134, parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

3. As provas serão realizadas em português ou inglês e 
constarão de:

I. julgamento do memorial com prova pública de arguição 
(peso 5,0);

II. prova didática (peso 3,0);
III. prova escrita (peso 2,0).
Parágrafo 1º - A convocação dos inscritos para a realização 

das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo 2º - Será automaticamente excluído do concurso 

o candidato que se apresentar para as provas depois que a 
Comissão Julgadora tenha dado ciência do cronograma das 
provas aos demais candidatos ou que atrasar-se para o início 
das demais provas.

4. As provas deste concurso serão realizadas em duas 
fases, sendo a primeira, eliminatória, constituída por uma prova 
escrita.

§ 1º – O candidato, que obtiver na prova escrita nota menor 
do que 7,0 (sete) da maioria dos membros da Comissão Julga-
dora, estará eliminado do concurso.

§ 2º - A Comissão Julgadora apresentará, em sessão 
pública, as notas recebidas pelos candidatos na prova escrita 
eliminatória.

5. A prova escrita versará sobre o programa da área de 
conhecimento acima mencionada e será realizada de acordo 
com o disposto no art. 139 e seu parágrafo único do Regimento 
Geral da USP.

I - a comissão organizará uma lista de dez pontos, com base 
no programa de concurso e dela dará conhecimento aos candi-
datos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto;

II - sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

III - durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos;

IV - as anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;

V - a prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VI - cada prova será avaliada pelos membros da comissão 
julgadora, individualmente.

Parágrafo Único - O candidato poderá propor a substituição 
de pontos, imediatamente após tomar conhecimento de seus 
enunciados, se entender que não pertencem ao programa do 
concurso, cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre 
a procedência da alegação.

6. Os candidatos aprovados na prova escrita farão a segun-
da fase do concurso, que será constituída por:

I – julgamento do memorial com prova pública de arguição 
- Peso: 5,0

II – prova didática - Peso: 3,0.
Parágrafo único: A nota obtida pelo candidato aprovado 

na prova escrita irá compor a média final da segunda fase, com 
peso 2,0;

7. O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito 
do candidato.

Parágrafo único - No julgamento do memorial, a Comissão 
apreciará:

I. produção científica, literária, filosófica ou artística;
II. atividade didática universitária;
III. atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
IV. atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V. diplomas e outras dignidades universitárias.
8. A prova didática será pública, com a duração mínima de 

quarenta e máxima de sessenta minutos e versará sobre o pro-
grama do concurso mencionado no presente Edital, nos termos 
do artigo 137 do Regimento Geral da USP.

I – a comissão julgadora, com base no programa do concur-
so, organizará uma lista de dez pontos, da qual os candidatos 

II – sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

III – durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos;

IV – as anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;

V – a prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da comissão julgadora ao se abrir a sessão;

VI – cada prova será avaliada pelos membros da comissão 
julgadora, individualmente.

Parágrafo Único - O candidato poderá propor a substituição 
de pontos, imediatamente após tomar conhecimento de seus 
enunciados, se entender que não pertencem ao programa do 
concurso, cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre 
a procedência da alegação.

5. Na defesa pública de tese ou de texto elaborado os 
examinadores levarão em conta o valor intrínseco do trabalho, o 
domínio do assunto abordado, bem como a contribuição original 
do candidato na área de conhecimento pertinente.

6. Na defesa pública de tese ou de texto serão obedecidas 
as seguintes normas:

I – a tese ou texto será enviado a cada membro da comissão 
julgadora, pelo menos trinta dias antes da realização da prova;

II – a duração da arguição não excederá de trinta minutos 
por examinador, cabendo ao candidato igual prazo para a 
resposta;

III – havendo concordância entre o examinador e o candi-
dato, poderá ser estabelecido o diálogo entre ambos, observado 
o prazo global de sessenta minutos.

7. O julgamento do memorial e a avaliação da prova pública 
de arguição serão expressos mediante nota global, atribuída 
após a arguição de todos os candidatos, devendo refletir o 
desempenho na arguição, bem como o mérito dos candidatos.

§ 1º: O mérito dos candidatos será julgado com base no 
conjunto de suas atividades, que poderão compreender:

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática;
III – atividades de formação e orientação de discípulos;
IV – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
V – atividades profissionais, ou outras, quando for o caso;
VI – diplomas e outras dignidades universitárias.
§ 2º: A comissão julgadora considerará, de preferência, os 

títulos obtidos, os trabalhos e demais atividades realizadas após 
a obtenção do grau de doutor.

§ 3º: Deverão ser anexados aos Relatórios da Comissão
Julgadora, relatórios individuais de seus membros sobre o 

julgamento do memorial.
8. A prova de avaliação didática consistirá na elaboração, 

por escrito, de programa de uma disciplina e será realizada de 
acordo com as seguintes normas:

I – a comissão julgadora organizará uma lista de dez temas, 
com base no programa do concurso;

II – a comissão julgadora dará conhecimento dessa lista 
ao candidato;

III – o candidato escolherá o ponto uma hora antes da 
realização da prova, podendo utilizar esse tempo para consultas;

IV – findo o prazo mencionado no inciso III, o candidato terá 
duas horas para elaborar o texto;

V – cada membro da comissão julgadora poderá formular 
perguntas sobre o programa, não podendo ultrapassar o prazo 
de quinze minutos, assegurado ao candidato igual tempo para 
resposta.

Maiores informações poderão ser obtidas na Assistência 
Acadêmica/EEUSP, no endereço e horário acima citados.

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ 
DE QUEIROZ
 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ” 

- ESALQ
EDITAL ESALQ/USP/ATAC Nº 028/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE TÍTULOS E 

PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 1 (UM) CARGO DE PRO-
FESSOR DOUTOR, DO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA (LZT), 
DA ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ” 
(ESALQ) DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP).

O Diretor da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Quei-
roz”, da Universidade de São Paulo, torna público a todos os 
interessados que de acordo com o decidido pela Congregação 
em sessão realizada em 29/06/2017, estarão abertas, das 08h00 
do dia 03/07/2017 às 17h do dia 31/08/2017, as inscrições ao 
concurso público de títulos e provas, para o provimento de um 
cargo de Professor Doutor, ref. MS-3, em Regime de Dedica-
ção Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), claro/cargo no 
123.4064, com o salário de R$ 10.670,76 (ABRIL/2017), junto 
ao Departamento de Zootecnia, da ESALQ-USP, na Área de 
Conhecimento/Disciplina: “Fisiologia Animal aplicada à Produ-
ção Animal”, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento 
Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

Especialidade: Fisiologia Animal aplicada à Produção Ani-
mal

1. - Conceitos básicos de anatomia e fisiologia de vertebra-
dos e suas implicações na produção animal;

2. - Tecido epitelial: fisiologia e suas implicações na pro-
dução animal;

3. - Tecido conjuntivo: fisiologia e suas implicações na 
produção animal;

4. - Tecido adiposo: fisiologia e suas implicações na pro-
dução animal;

5. - Fisiologia do sistema esquelético e suas implicações na 
produção animal;

6. - Tecido muscular: fisiologia e suas implicações na pro-
dução animal;

7. - Fisiologia do sistema nervoso e suas implicações na 
produção animal;

8. - Fisiologia do sistema cardiovascular e suas implicações 
na produção animal;

9. - Fisiologia do sistema respiratório e suas implicações na 
produção animal;

10. - Fisiologia do sistema urinário e suas implicações na 
produção animal;

11. - Fisiologia do sistema digestório e suas implicações na 
produção animal;

12. - Metabolismo de nutrientes e suas implicações na 
produção animal;

13. - Fisiologia do sistema endócrino e suas implicações na 
produção animal;

14. - Fisiologia do sistema reprodutor (masculino e femini-
no) e suas implicações na produção animal;

15. - Fisiologia da glândula mamária e suas implicações na 
produção animal;

16. - Imunologia aplicada à produção animal;
17. - Regulação térmica e suas implicações na produção 

animal.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da ESALQ.

1. - 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 
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