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- Dermatofitoses.
- Candidíases.
- Pityriasis versicolor e Piedras.
- Paracoccidioidomicose e Lobomicose.
- Histoplasmose.
- Pneumocistose.
- Esporotricose.
- Cromoblastomicose.
- Micetomas.
- Criptococose.
- Zigomicose.
- Aspergilose.
Especialidade: IMUNOLOGIA CLÍNICA
1) - Reposta imune inata.
2) - Linfócitos B e mecanismos efetores da resposta 

humoral.
3) - Linfócitos T e mecanismos efetores da resposta imune 

celular.
4) - Imunologia dos transplantes.
5) - Imunologia dos tumores.
6) - Fisiopatologia e Imunodiagnóstico da(s):
a) - doenças autoimunes
b) - reações de hipersensibilidades
c) - imunodeficiências
d) - doenças infecciosas
e) - doenças parasitárias
Especialidade: BIOQUÍMICA CLÍNICA
1) - Estudo dos líquidos biológicos (exceto sangue).
2) - Estudo dos eletrólitos e equilíbrio ácido-base.
3) - Avaliação da função endócrina.
4) - Avaliação da função renal.
5) - Avaliação da função hepática.
6) - Avaliação da função cardíaca.
7) - Diabetes.
8) - Dislipemias.
9) - Distúrbios ósseos.
10) - Distúrbios do Metabolismo do Ferro e de Porfirias.
Especialidade: HEMATOLOGIA CLÍNICA
1) - Hemopoese. Fatores de crescimento. Regulação.
2) - Morfologia e função da série eritrocitária normal e 

patológica.
3) - Morfologia e função da série leucocitária.
4) - Cinética da migração leucocitária.
5) - Patologia da série leucocitária.
6) - Anemias: conceito, classificação, diagnóstico labora-

torial.
7) - Hemoglobinopatias.
8) - Leucemias: conceito, classificação diagnóstico labo-

ratorial.
9) - Hemostasia e coagulação.
10) - Fisiopatologia da série plaquetária, distúrbios da 

coagulação.
Para obtenção do título de Livre-Docente são exigidos os 

seguintes requisitos e provas:
(I) - prova escrita (peso 2);
(II) - defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente 

a obra do candidato ou parte dela (peso 3);
(III) - julgamento do memorial, com prova pública de 

arguição (peso 3);
(IV) - avaliação didática (peso 2).
O Concurso deverá realizar-se no prazo máximo de 120 dias, 

a contar da aceitação da inscrição. Os programas das disciplinas, 
legislação pertinente, bem como outras informações poderão 
ser obtidos na Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da USP, no endereço supracitado.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Edital FCF/ATAc nº 10/2017
Abertura de Inscrição ao Concurso de Livre-Docência 

junto ao Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (Processo nº 
2016.1.931.9.5)

De acordo com o Estatuto e o Regimento Geral da USP e o 
Regimento da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, bem como 
com o deliberado pela Congregação da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF/USP), em ses-
são ordinária de 09/12/2016, faço público que estarão abertas 
as inscrições ao concurso para Livre-Docência junto ao Departa-
mento de Farmácia, nas especialidades de 1) Farmacognosia, 2) 
Compostos Heterocíclicos, 3) Controle Biológico de Qualidade 
de Medicamentos e Cosméticos, 4) Controle Físico e Químico de 
Qualidade de Medicamentos e Cosméticos, 5) Cosmetologia, 6) 
Farmácia Clínica, 7) Farmacotécnica, 8) Química Farmacêutica e 
9) Tecnologia Farmacêutica.

Os pedidos de inscrição serão recebidos na Assistência Téc-
nica Acadêmica da FCF/USP, sita à Avenida Professor Lineu Pres-
tes, 580, Bloco 13 A, 1º andar, na Cidade Universitária "Armando 
Salles de Oliveira", no período de 01 a 30 de agosto de 2017, 
todos os dias úteis, das 10:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 
17:00, mediante apresentação dos seguintes documentos:

(I) - requerimento dirigido à Diretora da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas, no qual conste nome, idade, filiação, 
naturalidade, estado civil, número da cédula de identidade, 
local de residência, a Especialidade e o Departamento na qual 
pretende prestar o concurso;

(II) - prova de quitação com o serviço militar;
(III) - título de eleitor e comprovante de votação da última 

eleição ou prova de pagamento da respectiva multa ou a devida 
justificativa;

(IV) - prova de que o interessado é portador do título de 
Doutor, outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade 
nacional;

(V) - no mínimo, 10 (dez) exemplares de tese original ou 
de texto que sistematize criticamente a obra do candidato ou 
parte dela.

(VI) - memorial circunstanciado e comprovação dos tra-
balhos publicados, das atividades realizadas pertinentes ao 
concurso e das demais informações que permitam avaliação de 
seus méritos, em formato digital; elementos comprobatórios do 
memorial, 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.

Os docentes em exercício na USP serão dispensados das 
exigências contidas nos incisos II e III, bem como os candidatos 
estrangeiros. As inscrições serão julgadas no seu aspecto formal 
pela Congregação, publicando-se sua decisão.

Os programas referentes às especialidades em concurso 
são:

Especialidade: FARMACOGNOSIA
1) - Obtenção racional de drogas vegetais: cultivo, colheita 

e processamento.
2) - Morfologia externa e anatomia de drogas vegetais 

constituídas de:
2.1. Folhas.
2.2. Flores.
2.3. Frutos.
2.4. Sementes.
2.5. Cascas.
2.6. Órgãos subterrâneos.
3) - Principais grupos de metabólitos secundários de aplica-

ção farmacêutica. Aspectos químicos e biológicos.
3.1. Alcalóides.
3.2. Flavonoides.
3.3. Taninos.
3.4. Óleos voláteis.
3.5. Saponina.
3.6. Antraquinonoas.

Edital FCF/ATAc nº 09/2017
Abertura de Inscrição ao Concurso de Livre-Docência junto 

ao Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Facul-
dade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo 
(Processo nº 2016.1.932.9.1)

De acordo com o Estatuto e o Regimento Geral da USP 
e o Regimento da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, bem 
como com o deliberado pela Congregação da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF/
USP), em sessão ordinária de 09/12/2016, faço público que 
estarão abertas as inscrições ao concurso para Livre-Docência 
junto ao Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, nas 
especialidades de 1) Citologia Clínica, 2) Microbiologia clínica, 
3) Patologia geral, 4) Toxicologia, 5) Parasitologia clínica, 6) 
Micologia clínica, 7) Imunologia clínica, 8) Bioquímica clínica e 
9) Hematologia clínica.

Os pedidos de inscrição serão recebidos na Assistência Téc-
nica Acadêmica da FCF/USP, sita à Avenida Professor Lineu Pres-
tes, 580, Bloco 13 A, 1º andar, na Cidade Universitária "Armando 
Salles de Oliveira", no período de 01 a 30 de agosto de 2017, 
todos os dias úteis, das 10:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 
17:00, mediante apresentação dos seguintes documentos:

(I) - requerimento dirigido à Diretora da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas, no qual conste nome, idade, filiação, 
naturalidade, estado civil, número da cédula de identidade, 
local de residência, a Especialidade e o Departamento na qual 
pretende prestar o concurso;

(II) - prova de quitação com o serviço militar;
(III) - título de eleitor e comprovante de votação da última 

eleição ou prova de pagamento da respectiva multa ou a devida 
justificativa;

(IV) - prova de que o interessado é portador do título de 
Doutor, outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade 
nacional;

(V) - no mínimo, 10 (dez) exemplares de tese original ou 
de texto que sistematize criticamente a obra do candidato ou 
parte dela.

(VI) - memorial circunstanciado e comprovação dos tra-
balhos publicados, das atividades realizadas pertinentes ao 
concurso e das demais informações que permitam avaliação de 
seus méritos, em formato digital; elementos comprobatórios do 
memorial, 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.

Os docentes em exercício na USP serão dispensados das 
exigências contidas nos incisos II e III, bem como os candidatos 
estrangeiros. As inscrições serão julgadas no seu aspecto formal 
pela Congregação, publicando-se sua decisão.

Os programas referentes às especialidades em concurso 
são:

Especialidade: CITOLOGIA CLÍNICA
1) - Noções gerais de Citologia Clínica, coleta de material 

citológico e análise morfológica.
2) - Citologia cérvico-vaginal, coleta e confecção de esfre-

gaço.
3) - Citologia cérvico-vaginal hormonal em pré-menarca, 

gravidez e menopausa.
4) - Alterações celulares e agentes patogênicos presentes no 

processo inflamatório específico e inespecífico.
5) - Reconhecimento de neoplasias e critérios morfológicos 

de malignidade.
6) - Biologia do Câncer de colo uterino e diagnóstico das 

lesões causadas por papiloma vírus humano.
7) - Classificação de papanicolau, Richard, Sistema de 

Bethesda.
8) - Análises citológicas do líquido seminal (esperma): 

colheita, análise e critérios segundo OMS.
9) - Citopatologia não-ginecológica.
10) - Citopatologia mamária e critérios morfológicos de 

inflamação e malignidade.
11) - Citopatologia urinária e critérios morfológicos de 

inflamação e malignidade.
Especialidade: MICROBIOLOGIA CLÍNICA
1) - Diagnóstico bacteriológico das diarréias infecciosas.
2) - Diagnóstico bacteriológico das infecções urinárias e do 

trato geniturinário.
3) - Diagnóstico bacteriológico das infecções do trato respi-

ratório superior e inferior.
4) - Diagnóstico bacteriológico das infecções cutâneas e 

subcutâneas.
5) - Diagnóstico bacteriológico das meningites.
6) - Diagnóstico bacteriológico das septicemias.
7) - Exames bacteriológico dos líquidos biológicos, transu-

datos e exsudatos.
8) - Provas de sensibilidade a antibióticos e quimioterápicos.
9) - Controle de qualidade em Microbiologia Clínica.
10) - Biossegurança em laboratório de Microbiologia clínica.
Especialidade: PATOLOGIA-GERAL
1) - Mecanismos de lesão celular e acúmulos intracelulares 

(lipídeos, proteínas, degeneração hialina, glicogênio, pigmentos 
exógenos e endógenos e calcificação patológica).

2) - Adaptações do crescimento celular: hipertrofia, hiper-
plasia, atrofia e metaplasia.

3) - Lesões irreversíveis: necrose e apoptose.
4) - Fenômenos vasculares e celulares na inflamação aguda 

e crônica.
5) - Renovação, regeneração e reparo dos tecidos.
6) - Distúrbios hemodinâmicos: edema, hiperemia e con-

gestão, hemorragia, trombose, embolia, infarto, coagulação 
intravascular disseminada e choque.

7) - Neoplasia: diferenciação em benigna ou maligna, inva-
são e mestátase, carcinogênese.

Especialidade: TOXICOLOGIA
1) - Toxicocinética.
2) - Toxicodinâmica: principais mecanismos de ação tóxica.
3) - Avaliação da toxicidade.
4) - Carcinogênese química.
5) - Avaliação da Toxicidade embrionária e fetal.
6) - Toxicologia Ambiental: principais contaminantes da 

atmosfera.
7) - Toxicologia de Alimentos: principais contaminantes 

intencionais e não intencionais.
8) - Toxicologia Ocupacional: principais contaminantes do 

ambiente de trabalho.
9) - Controle da exposição e prevenção da intoxicação de 

trabalhadores.
10) - Monitorização terapêutica.
11) - Dopagem no esporte.
12) - Conceitos básicos da farmacodependência: drogas e 

fármacos psicoativos.
13) - Avaliação toxicológica de novos insumos para tera-

pêutica.
Especialidade: PARASITOLOGIA CLÍNICA
I – Fisiopatologia e Diagnóstico da(s):
1) - Doença de Chagas.
2) - Leishmaniose cutâneas e visceral.
3) - Malária.
4) - Toxoplasmose.
5) - Tricomoníase.
6) - Protozooses intestinais.
7) - Esquistossomose.
8) - Cisticercose.
9) - Filarioses.
10) - Helmintíases Intestinais.
II – Fisiopatologia e Diagnóstico das Parasitoses emergentes
Especialidade: MICOLOGIA CLÍNICA
1) - Diagnóstico micológico das micoses humanas:

inscrições das candidatas Professoras Doutoras: 1ª Joana Carla 
Soares Gonçalves - Proc. nº 17.1.203.16.3; 2ª Denise Helena 
Silva Duarte - Proc. nº 17.1.208.16.5, inscritas no concurso 
público de títulos e provas para provimento de 1 (um) cargo de 
Professor Titular, em RDIDP, referência MS-6, sendo: cargo/claro 
nº 222330, conforme estabelecido na Portaria GR nº 6741/2016, 
em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Ricardo Toledo 
Silva, junto à área de conhecimento: Tecnologia da Arquitetura 
e do Urbanismo, do Departamento de Tecnologia da Arquitetura 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo, declarando-as inscritas. Na mesma sessão foi apro-
vado a seguinte Comissão Julgadora: MEMBROS TITULARES: 
Professores Doutores: 1. Heliana Comin Vargas (FAUUSP-AUP) 
– Presidente, 2. Hugo Massaki Segawa (FAUUSP-AUH), 3. Doris 
Catharine Cornelli Knatz Kowaltowski (Unicamp), 4. Fernando 
Oscar Ruttkay Pereira (UFSC) e 5. Humberto Ribeiro da Rocha 
(IAGUSP). MEMBROS SUPLENTES: Professores Doutores: Paulo 
Júlio Valentino Bruna (FAUUSP, AUH/Aposentado), Regina Maria 
Prosperi Meyer (FAUUSP, AUH/Aposentada), Maria Cristina da 
Silva Leme (FAUUSP, AUP), Ana Lucia Duarte Lanna (FAUUSP, 
AUH); Roberto Lamberts (UFSC), Paulo Hilário Nascimento Sal-
diva (IEAUSP), Miguel Luiz Bucalem (EPUSP), Francisco Ferreira 
Cardoso (EPUSP), Pedro Leite da Silva Dias (IAGUSP), Orlando 
Strambi (EPUSP). Assistência Técnica Acadêmica, da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo.

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Edital FCF/ATAc nº 08/2017
Abertura de Inscrição ao Concurso de Livre-Docência junto 

ao Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São 
Paulo (Processo nº 2016.1.933.9.8)

De acordo com o Estatuto e o Regimento Geral da USP 
e o Regimento da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, bem 
como com o deliberado pela Congregação da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF/USP), 
em sessão ordinária de 09/12/2016, faço público que estarão 
abertas as inscrições ao concurso para Livre-Docência junto ao 
Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental, nas espe-
cialidades de 1) Nutrição humana, 2) Química e bioquímica de 
alimentos, 3) Fiscalização e controle de qualidade de alimentos, 
4) Microbiologia de alimentos.

Os pedidos de inscrição serão recebidos na Assistência Téc-
nica Acadêmica da FCF/USP, sita à Avenida Professor Lineu Pres-
tes, 580, Bloco 13 A, 1º andar, na Cidade Universitária "Armando 
Salles de Oliveira", no período de 01 a 30 de agosto de 2017, 
todos os dias úteis, das 10:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 
17:00, mediante apresentação dos seguintes documentos:

(I) - requerimento dirigido à Diretora da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas, no qual conste nome, idade, filiação, 
naturalidade, estado civil, número da cédula de identidade, 
local de residência, a Especialidade e o Departamento na qual 
pretende prestar o concurso;

(II) - prova de quitação com o serviço militar;
(III) - título de eleitor e comprovante de votação da última 

eleição ou prova de pagamento da respectiva multa ou a devida 
justificativa;

(IV) - prova de que o interessado é portador do título de 
Doutor, outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade 
nacional;

(V) - no mínimo, 10 (dez) exemplares de tese original ou 
de texto que sistematize criticamente a obra do candidato ou 
parte dela.

(VI) - memorial circunstanciado e comprovação dos tra-
balhos publicados, das atividades realizadas pertinentes ao 
concurso e das demais informações que permitam avaliação de 
seus méritos, em formato digital; elementos comprobatórios do 
memorial, 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.

Os docentes em exercício na USP serão dispensados das 
exigências contidas nos incisos II e III, bem como os candidatos 
estrangeiros. As inscrições serão julgadas no seu aspecto formal 
pela Congregação, publicando-se sua decisão.

Os programas referentes às especialidades em concurso 
são:

Especialidade: NUTRIÇÃO HUMANA
1. - Importância bioquímica e fisiológica de macro e micro-

nutrientes e de compostos bioativos dos alimentos.
2. - Recomendações nutricionais, avaliação do consumo 

alimentar e do estado nutricional.
3. - Deficiências e excessos nutricionais.
4. - Nutrição e doenças crônicas não transmissíveis.
5. - Problemas nutricionais no Brasil e estratégias para 

reduzi-los.
6. - Genética e genômica em Nutrição Humana.
7. - Nutrição em estados fisiológicos especiais.
Especialidade: QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS
1. - Água nos alimentos.
2. - Química e bioquímica de proteínas, lipídios e carboi-

dratos.
3. - Mecanismos de deterioração em alimentos.
4. - Fisiologia, bioquímica e biologia molecular pós-colheita.
5. - Compostos bioativos em alimentos.
6. - Influência do processamento sobre as propriedades 

nutricionais dos alimentos.
7. - Enzimologia de alimentos e matérias-primas alimen-

tares.
Especialidade: FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE 

DE ALIMENTOS
1. - Alimentos de origem animal e vegetal, “in natura” e 

processados.
2. - Gestão da qualidade de alimentos.
3. - Aditivos alimentares.
4. - Análise e caracterização dos principais componentes.
5. - Análises físicas e sensoriais de alimentos.
6. - Legislação Bromatológica.
7. - Normas internacionais NBR ISO 9001, NBR ISO 14000, 

NBR ISO 22000.
Especialidade: MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS
1. - Estrutura, composição dos alimentos e a microbiota.
2. - Preservação dos alimentos por agentes físicos e quí-

micos.
3. - Microbiologia de alimentos de origem vegetal e animal.
4. - Metodologia laboratorial para análise microbiológica 

de alimentos.
5. - Principais grupos de microrganismos que se desenvol-

vem nos alimentos.
6. - Toxinfecções alimentares.
Para obtenção do título de Livre-Docente são exigidos os 

seguintes requisitos e provas:
(I) - prova escrita (peso 2);
(II) - defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente 

a obra do candidato ou parte dela (peso 3);
(III) - julgamento do memorial, com prova pública de 

arguição (peso 3);
(IV) - avaliação didática (peso 2).
O Concurso deverá realizar-se no prazo máximo de 120 dias, 

a contar da aceitação da inscrição. Os programas das disciplinas, 
legislação pertinente, bem como outras informações poderão 
ser obtidos na Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da USP, no endereço supracitado.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Ciências Farmacêuticas

 - Cultivadas”
Especialidade: Biologia dos Insetos
 - Conjunto de Disciplinas: "Biologia dos Insetos", "Ento-

mologia Econômica" e
"Entomologia Geral"
 - Especialidade: Ecologia Nutricional de Inimigos Naturais
 - Conjunto de Disciplinas: "Ecologia Nutricional", "Biologia 

dos Insetos" e
"Entomologia Geral"
 - Especialidade: Insetos Úteis; Conjunto de Disciplinas: 

"Insetos Úteis" e "Entomologia
Geral"
Especialidade: Resistência de Plantas a Insetos; Conjunto de 

Disciplinas: "Resistência
de Plantas a Insetos", "Biologia dos Insetos" e "Entomo-

logia Geral"
 - Especialidade: Taxonomia dos Insetos de Importância 

Econômica
 - Conjunto de Disciplinas: "Taxonomia dos Insetos de 

Importância Econômica",
"Princípios de Entomologia Sistemática"e "Entomologia 

Geral"
Especialidade: Resistência de Artrópodes a Táticas de Con-

trole
Conjunto de Disciplina: "Resistência de Artrópodes a Táticas 

de Controle" e
“Entomologia Geral”
Especialidade/Disciplina: Transmissão de Fitopatógenos por 

Artrópodes
Especialidade: Ecologia dos Insetos; Conjunto de Discipli-

nas: “Ecologia dos Insetos” e
“Entomologia Geral”.
Especialidade: Patologia de Insetos; Conjunto de Disciplinas: 

“Patologia de
Artrópodes”, “Controle Microbiano de Pragas” e “Zoologia 

de Invertebrados I”.
Especialidade: Entomologia Florestal; Conjunto de Discipli-

nas: “Entomologia Florestal”;
“Controle Biológico de Pragas” e “Entomologia Geral”.
h) FITOPATOLOGIA E NEMATOLOGIA:
 - Especialidade/Disciplina: "Fitopatologia"
i) GENÉTICA:
 - Especialidade/Disciplina: “Genética”
 - Especialidade/Disciplina: “Melhoramento Genético”
 - Especialidade/Disciplina: "Biologia Celular"
Especialidade/Disciplina: “Citogenomica e Epigenética”
Especialidade/Disciplina: “Genética Molecular”
Especialidade/Disciplina: “Evolução e Ecologia de popu-

lações”
Especialidade: Genética e questões socioambientais;
Disciplinas: “Ecologia Evolutiva Humana” e “Genética e 

Questões Socioambientais”
j) PRODUÇÃO VEGETAL:
 - Especialidade: Agricultura;  - Disciplina: "Plantas Fibro-

sas"
 - Especialidade: Agricultura;  - Disciplina: "Plantas Ali-

mentícias"
 - Especialidade: Agricultura;  - Disciplina: "Plantas Esti-

mulantes"
 - Especialidade: Agricultura;  - Disciplina: "Plantas Extra-

tivas"
 - Especialidade: Agricultura;  - Disciplina: "Produção de 

Sementes"
Especialidade: Agricultura; Disciplina: "Agricultura Irrigada"
 - Especialidade: Horticultura; Disciplina: "Fruticultura"
Especialidade: Horticultura; Disciplina: "Olericultura"
Especialidade: Horticultura; Disciplina: "Paisagismo"
Especialidade: Horticultura; Disciplina: “Floricultura e Plan-

tas Ornamentais”
Especialidade: Horticultura; Disciplina: "Controle de Plantas 

Daninhas"
Especialidade: Olericultura; Disciplina: “Cultivo Protegido 

de Hortaliças”
Especialidade: Agricultura; Disciplina: “Análise de Semen-

tes”
k) CIÊNCIA DO SOLO:
 - Especialidade/Disciplina: “Poluição do Solo”
 - Especialidade/Disciplina: “Pedologia”
 - Especialidade/Disciplina: “Fertilidade do Solo”
 - Especialidade/Disciplina: “Adubos e Adubação”
l) ZOOTECNIA:
Especialidade/Disciplina: “Bioquímica e Metabolismo Ani-

mal”
Especialidade/Disciplina: “Anatomia e Fisiologia Animal”
 - No ato da inscrição o candidato deverá apresentar 

requerimento dirigido ao Diretor da Escola, acompanhado dos 
seguintes documentos:

I) memorial circunstanciado, em onze cópias, no qual sejam 
comprovados os trabalhos publicados, as atividades realizadas 
pertinentes ao concurso e as demais informações que permitam 
avaliação de seus méritos;

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

III) onze exemplares da tese original ou de texto que siste-
matize criticamente a obra do candidato ou parte dela.

 - No memorial, o candidato deverá salientar o conjunto de 
suas atividades didáticas e contribuições para o ensino.

 - O concurso a que se refere o presente Edital compre-
enderá:

 - a) prova escrita – peso: 2,0;
 - b) defesa de tese ou texto que sistematize criticamente a 

obra do candidato ou
parte dela – peso: 3,0;
 - c) julgamento do memorial com prova pública de argui-

ção – peso: 3,0;
 - d) avaliação didática – peso: 2,0;
 - Os programas e a legislação pertinentes aos concursos 

encontram-se à disposição dos interessados na Assistência 
Acadêmica da Escola.

 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 

03 de maio de 2017, Poder Executivo - Seção I, página 208, 
referente ao Edital ATAc 010/2017: Onde se lê “(...) no período 
de 05.05.2017 a 03.07.2017 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 
às 16h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, (...)” Leia-
-se: “(...) a partir das 09h00 (horário oficial de Brasília) do dia 
12.05.2017 até às 16h00 do dia 10.07.2017, (...)”.

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

 Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Retificação da publicação realizada no Diário Oficial de 01 

de julho de 2017, Poder Executivo - Seção I, página 188, referen-
te ao Edital ATAc 010/2017:

Comunicado: Torna-se sem efeito a referida retificação.
Assistência Técnica Acadêmica, da Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo, da Universidade de São Paulo.
 COMUNICADO
Referente ao Edital ATAc 064/2016.
A Congregação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 

da Universidade de São Paulo, em sessão de 29.06.2017, nos 
termos do Artigo 166, do RGUSP, apreciou e julgou em ordem as 
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