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a Comissão Julgadora apresentou publicamente o quadro de 
notas e médias, anexo ao processo 2016.1.1013.74.0, e elabo-
rou Relatório Final, INDICANDO à Douta Congregação da Facul-
dade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade 
de São Paulo o nome do Doutor CARLOS HUMBERTO CORASSIN 
para outorga do título de Livre-Docente na referida Área de 
Conhecimento. A Congregação da FZEA/USP, em sessão de 06 
de julho de 2017, homologou o Relatório Final da Comissão 
Julgadora do concurso em apreço.

 INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
 Instituto de Biociências
Comunicado IB/AAcad/20/2017
Concurso Público para provimento de um cargo de Profes-

sor Titular junto ao Departamento de Botânica do Instituto de 
Biociências da Universidade de São Paulo.

O Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo 
realizou no dia 27 de junho de 2017 o concurso público para 
provimento de um cargo de Professor Titular junto ao Departa-
mento de Botânica que teve como candidato o Doutor Marcos 
Silveira Buckeridge. A Comissão Julgadora foi constituída pelos 
Professores: Mariana Cabral de Oliveira, Professora Titular do 
Departamento de Botânica do IB-USP (Presidente); Marie-Anne 
Van Sluys, Professora Titular do Departamento de Botânica do 
IB-USP; Paulo Mazzafera, Professor Titular da Universidade Esta-
dual de Campinas; Glaucius Oliva, Professor Titular do Instituto 
de Física de São Carlos da USP; 2º) Vanderlan da Silva Bolzani, 
Professora Titular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”, campus Araraquara. Após a realização das 
provas estabelecidas no Regimento Geral da USP e tendo em 
vista as notas obtidas, a Comissão Julgadora indicou, por unani-
midade, o Doutor Marcos Silveira Buckeridge para o provimento 
do cargo de Professor Titular. A Egrégia Congregação, em sua 
424ª reunião ordinária realizada no dia 29/06/2017, homologou 
o relatório da Comissão Julgadora, que consta na íntegra do 
Processo 2016.1.313.41.3.

 Edital IB/AAcad/21/2017
Convocação
O Instituto de Biociências da USP convoca Marcos Silveira 

Buckeridge a comparecer ao Serviço de Pessoal, Prédio da 
Administração, Rua do Matão, Travessa 14, 321, Cidade Univer-
sitária, São Paulo, no prazo de cinco dias úteis, a partir da data 
desta publicação, das 9h às 11h30 ou das 14h às 17h, munido 
de todos os documentos para dar andamento à sua nomeação 
como Professor Titular, Ref. MS-6, em RDIDP, conforme Edital IB/
AAcad/12/2016 de Abertura de Inscrição ao Concurso Público 
de Títulos e Provas para provimento de um cargo de Professor 
Titular, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 
14 de julho de 2016 e Edital IB/AAcad/20/2017 – Comunicado 
de Resultado Final e Homologação pela Congregação em 
29/06/2017.

 INSTITUTO DE QUÍMICA
 INSTITUTO DE QUÍMICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO
EDITAL ATAC172017/iqusp
O Diretor do Instituto de Química da Universidade de São 

Paulo torna público a todos os interessados que, conforme 
aprovação “ad referendum” pelo Conselho Técnico Adminis-
trativo estarão abertas por dez dias, no período das 12h00 do 
dia 10/07/2017 às 17h00 do dia 19/07/2017, as inscrições para 
o processo seletivo para a contratação de 01 (um.) docente(s) 
por prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-
3.1), com salário de R$ 1.849,66, referência: mês de maio de 
2017, com jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao 
Departamento de Química Fundamental/Área de conhecimento 
de Química Analítica, nos termos da Resolução nº 5.872/10 e 
alterações posteriores, bem como da Resolução nº 7.354/17.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo Conselho Técnico Administrativo do Instituto de Química 
após o término do período de inscrições e de acordo com os 
termos da Resolução nº 7.354/17.

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamen-
te, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no 
período acima indicado, devendo o candidato apresentar reque-
rimento dirigido ao(à) Diretor(a) da(o) Instituto de Química, con-
tendo dados pessoais e Área de conhecimento (especialidade) a 
que concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do titulo de Doutor, outorgado 

ou reconhecido pela USP ou de validade nacional.
2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 

ou qualquer outro meio.
2.2. 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.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do(s) aprovado(s).

4. Atribuição da função: o(s) candidato(s) aprovado(s), ao 
ser(em) contratado(s), deverá(ão) ministrar a(s) seguinte(s) 
disciplina(s):

I. QFL-230 – Química Analítica
II. QFL-1313 – Química Analítica III
5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 

meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 02)
II. Prova Didática (peso 02)
5.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 

processo seletivo, será realizada de acordo com o disposto no 
artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.

5.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará 
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do 
sorteio do ponto.

5.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

5.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, que o 
candidato tiver levado para o local da prova, do qual não lhe 
será permitido ausentar-se durante esse período.

5.1.4. As anotações efetuadas durante o período de con-
sulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser 
feitas em papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas 
ao texto final.

5.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão de Seleção, ao se abrir a sessão;

5.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção, individualmente.

5.2. A prova didática será pública, com a duração mínima 
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará 
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 
137, do Regimento Geral da USP.

5.2.1. O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da prova didática;

5.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

5.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do processo sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação.

V - diplomas e outras dignidades universitárias.
PROVA DIDÁTICA
5. A prova didática será pública, com a duração mínima de 

quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre o pro-
grama da área de conhecimento acima mencionada, 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 
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.

PROVA ESCRITA
6. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral 

e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto no art. 
139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

I – a comissão julgadora organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do concurso, e dela dará conhe-
cimento aos candidatos vinte e quatro horas antes do sorteio 
do ponto, sendo vedado ao candidato renunciar a esse prazo;

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

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

V – 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;

VI – a prova, que será lida em sessão pública pelo candida-
to, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VII – cada prova será avaliada, individualmente, pelos mem-
bros da comissão julgadora;

JULGAMENTO
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 mencionados 
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.

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.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes 
ao Concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Odontologia de 
Bauru da Universidade de São Paulo, à Al. Dr. Octávio Pinheiro 
Brisolla, 9-75 – Vila Universitária – Bauru - SP - telefone: (14) 
3235- 8280 – e-mail: academica@fob.usp.br.

EDITAL N. 015/2017/FOB(ATAc)
HOMOLOGAÇÃO
A Congregação da Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo, em sua reunião ordinária de 06 de 
julho de 2017, HOMOLOGOU o Relatório Final da Comissão 
Julgadora que, em 30 de junho de 2017, por unanimidade, consi-
derou o candidato Prof. Dr. Sérgio Kiyoshi Ishikiriama, habilitado 
para obtenção do título de Livre-Docente junto ao Departamento 
de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos – Disciplina 
de Dentística. A Comissão Julgadora esteve assim constituída: 
Profs. Drs. Profs. Drs. RAFAEL FRANCISCO LIA MONDELLI, 
(Presidente da Comissão Julgadora), Professor Titular do Depar-
tamento de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos da 
FOB/USP; CARLOS FERREIRA DOS SANTOS, Professor Titular do 
Departamento de Ciências Biológicas; LUÍS ROBERTO MARCON-
DES MARTINS, Professor Titular da Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba, Departamento de Odontologia Restauradora – FOP/
UNICAMP; RENATO HERMAN SUNDFELD, Professor Titular da 
Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Departamento de 
Odontologia Restauradora – FOA/UNESP e SÉRGIO ROBERTO 
VIEIRA, Professor Titular do Curso de Odontologia da Escola de 
Ciências da Vida da PUCPR. (Processo: 2017.1.988.25.6).

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 EDITAL ATAC/FZEA Nº 20/2017
RESULTADO DO CONCURSO DE TÍTULOS E PROVAS VISAN-

DO À OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE JUNTO 
AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS DA 
FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – EDITAL DE ABERTURA 
FZEA n. 37/2016.

Realizou-se na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo (FZEA/USP), de acordo 
com as normas vigentes, nos dias 08 e 09 de junho de 2017, o 
concurso de títulos e provas visando à obtenção do título de 
livre-docente junto ao Departamento de Engenharia de Alimen-
tos, na Área de Conhecimento “PREVENÇÃO E PROCESSOS DE 
DESCONTAMINAÇÃO DE MICOTOXINAS E DROGAS VETERINÁ-
RIAS EM ALIMENTOS”, tendo como único candidato inscrito o 
Doutor CARLOS HUMBERTO CORASSIN. A Comissão Julgadora 
foi assim constituída: Raul Franzolin Neto (Presidente), Professor 
Titular da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da 
Universidade de São Paulo; Eliana Setsuko Kamimura, Professora 
Associada da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimen-
tos da Universidade de São Paulo; Marcos Veiga dos Santos, 
Professor Associado da Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo; Helena Teixeira Godoy, 
Professora Titular da Faculdade de Engenharia de Alimentos da 
Universidade Estadual de Campinas; Nilson Roberti Benites, Pro-
fessor Titular da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
da Universidade de São Paulo. Após avaliação do candidato, 

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

20. 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 
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Odontologia de 
Bauru da Universidade de São Paulo, à Al. Dr. Octávio Pinheiro 
Brisolla, 9-75 – Vila Universitária – Bauru - SP - telefone: (14) 
3235- 8280 – e-mail: academica@fob.usp.br.

Edital nº 014/2017/FOB(ATAc)
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM) 
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE 
ODONTOPEDIATRIA, ORTODONTIA E SAÚDE COLETIVA DA 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO.

A Diretora da Faculdade de Odontologia de Bauru da Uni-
versidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, de acordo com o decidido pela Congregação em sessão 
ordinária realizada em 06/07/2017, estarão abertas, pelo prazo 
de 60 (sessenta) dias, com início às 9 horas (horário de Brasília) 
do dia 14/07/2017 e término às 18 horas (horário de Brasília) 
do dia 11/09/2017, as inscrições ao concurso público de títulos 
e provas para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, 
referência MS-3, em Regime de Dedicação Integral à Docência 
e à Pesquisa (RDIDP), claro/cargo nº 1233211, com o salário de 
R$ 10.670,76 (dez mil, seiscentos e setenta reais e setenta e seis 
centavos) ao mês, junto ao Departamento de Odontopediatria, 
Ortodontia e Saúde Coletiva - Disciplina de Odontopediatria, nos 
termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e 
o respectivo programa que segue:

1. Manejo do comportamento da criança visando o trata-
mento odontopediátrico;

2. Exame, diagnóstico e plano de tratamento em Odonto-
pediatria;

3. Odontologia em Bebês – Tratamentos Preventivos
4. Odontologia em Bebês – Tratamentos Curativos
5. Radiologia em Odontopediatria;
6. Cariologia em Odontopediatria – Diagnóstico da Cárie 

Dentária em Crianças
7. Cariologia em Odontopediatria – Fluoretos
8. Cariologia em Odontopediatria – Prevenção de Cárie: 

Selante de Fóssulas e Fissuras
9. Dentística em Odontopediatria – Procedimentos de 

Mínima Intervenção
10. Dentística em Odontopediatria – Aplicação Clínica do 

Cimento Ionômero de Vidro
11. Dentística em Odontopediatria – Aplicação Clínica da 

Resina Composta
12. Terapia Pulpar em Odontopediatria – Procedimentos 

Conservadores da Polpa Dentária de Dentes Decíduos
13. Terapia Pulpar em Odontopediatria – Pulpectomia em 

Dentes Decíduos
14. Traumatismo Dentário na Dentição Decídua
15. Traumatismo Dentário na Dentição Permanente Jovem
16. Cirurgia em Odontopediatria – Exodontia
17. Cirurgia em Odontopediatria – Ulotomia, Ulectomia, 

Frenotomia e Frenectomia
18. Cirurgia em Odontopediatria – Supranumerários e 

Odontomas
19. Anestesia Local em Odontopediatria
20. Desenvolvimento da Oclusão na Dentição Decídua.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de 
São Paulo.

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 
requerimento dirigido à Diretora da FOB-USP, contendo dados 
pessoais e área de conhecimento do Departamento a que con-
corre, 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. O memorial deverá seguir o roteiro para 
a elaboração de memoriais destinados aos concursos docentes 
da FOB-USP, disponível na página http://web.fob.usp.br/www2/
util/atacad/ROTEIRO_ELABORACAO_DE_MEMORIAL_FOB-USP.
pdf

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 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.
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 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.

Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar 
que se encontram em situação regular no Brasil.

Parágrafo quarto: 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 quinto: No ato da inscrição, os candidatos porta-
dores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação 
para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas.

2. As inscrições serão julgadas pela Congregação da Facul-
dade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo, 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. O concurso será realizado segundo critérios objetivos, 
em uma única fase, por meio de atribuição de notas em provas, 
assim divididas:

I) julgamento do memorial com prova pública de arguição 
- peso 4 (quatro)

II) prova didática - peso 3 (três)
III) prova escrita – peso 3 (três)
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.
JULGAMENTO DO MEMORIAL COM PROVA PÚBLICA DE 

ARGUIÇÃO
4. 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;

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.

I – Primeira fase: PROVA ESCRITA – Caráter Eliminatório
4. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral 

e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto no art. 
139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

I – a comissão julgadora organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do concurso, e dela dará conhe-
cimento aos candidatos vinte e quatro horas antes do sorteio 
do ponto, sendo vedado ao candidato renunciar a esse prazo;

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

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

V – 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;

VI – a prova, que será lida em sessão pública pelo candida-
to, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VII – cada prova será avaliada, individualmente, pelos mem-
bros da comissão julgadora;

VIII – serão considerados habilitados para a 2ª fase os 
candidatos que obtiverem, da maioria dos membros da comissão 
julgadora, nota mínima sete;

IX – a comissão julgadora apresentará, em sessão pública, 
as notas recebidas pelos candidatos.

5. Participarão da segunda fase somente os candidatos 
aprovados na primeira fase.

II – Segunda fase: PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGA-
MENTO DO MEMORIAL, PROVA DIDÁTICA E PROVA PRÁTICA.

PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO 
MEMORIAL

6. 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.
PROVA DIDÁTICA
7. A prova didática será pública, com a duração mínima de 

quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre o pro-
grama da área de conhecimento acima mencionada, 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 
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.

PROVA PRÁTICA
8. À Prova Prática será em nível laboratorial e aplicam-se 

as seguintes normas:
I - a Comissão Julgadora, com base no programa do concur-

so determinará a confecção de um preparo dental para restau-
ração indireta e/ou procedimento restaurador direto em mane-
quim odontológico. Os materiais de consumo (resina composta, 
adesivo e material de moldagem), manequim odontológico e 
dentes serão disponibilizados aos candidatos pelo Departamen-
to de Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos.

II - o candidato deverá apresentar-se com vestimenta apro-
priada (jaleco branco de mangas longas) e portando material 
necessário para a execução da prova prática: turbina para 
alta rotação; micromotor c/ponta reta e contra-ângulo; bucha 
(adaptador metálico) para brocas de alta rotação para baixa 
rotação; instrumental clínico (pinça, sonda, espelho, recortador 
de margem gengival, etc.); compasso de pontas secas; placa de 
vidro; frasco Dappen; pontas diamantadas para preparo cavitá-
rio; pontas diamantadas para preparo dental para restaurações 
indiretas parciais e totais; pontas diamantadas para acabamento 
de resina; brocas multilaminadas para acabamento de resina; 
matriz de aço e matriz de poliéster; porta matriz; pontas de 
silicone para acabamento de resina composta; tiras de lixa para 
acabamento de resina composta; discos de lixa para polimento 
de resina composta; cunhas de madeira; tesoura; espátulas para 
inserção de resina composta; pincéis para aplicação de resina 
composta; pincéis descartáveis microbrush; fio dental; cabo para 
bisturi e lâminas.

III - a prova prática terá duração máxima de 4 horas.
IV - a avaliação será feita, individualmente, pelos membros 

da comissão julgadora, de acordo com o desempenho do(s) 
candidato(s).

V – a prova prática pode ser assistida por qualquer membro 
da Congregação.

JULGAMENTO DA 2ª FASE
9. 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 nas duas fases, observados os pesos 
mencionados no item 3.

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

11. A nota obtida pelo candidato aprovado na prova escrita 
irá compor a média final da segunda fase, com peso 1 (um).

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

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

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

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

16. 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.

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

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