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A realização da prova didática será estabelecida no primeiro 
dia do concurso e o candidato tomará ciência do dia, horário e 
local nesta ocasião.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
8.1. A Análise Curricular consistirá na análise das atividades 

de formação/qualificação, experiência profissional e produção cien-
tífica, com maior relevância para as atividades relacionadas com as 
disciplinas em concurso. Serão adotados os seguintes critérios de 
avaliação e pontuação:

1) - Formação/Qualificação [Nota Máxima = 3,0 (três)]
a) - Formação/Qualificação/Área de atuação da disciplina [Nota 

Máxima = 3,0 (três)]
2) - Experiência Profissional [Nota Máxima = 5,0 (cinco)]
a) - Experiência profissional com ênfase na área de atuação da 

disciplina [Nota máxima = 1,5 (um e meio)]
b) - Participação didática em aulas teóricas/práticas em discipli-

nas da área objeto do concurso [Nota Máxima = 3,5 (três e meio)]
3) - Produção científica [Nota Máxima = 2,0 (dois)]
a) - Produção científica na área da disciplina objeto do concur-

so [Nota Máxima = 2,0 (dois)]
8.2. Prova Didática: Consistirá de aula teórica em nível de gra-

duação, com duração de no mínimo 40 minutos e no máximo de 60 
minutos, cujo ponto será sorteado, pelos candidatos, com 24 horas 
de antecedência, de uma lista de pontos organizada pela Comissão 
Examinadora a partir do programa do concurso. Serão adotados 
para avaliação os seguintes critérios:

a) - Planejamento, organização e desenvolvimento da aula 
[Nota Máxima = 2,5 (dois e meio)]

b) - Clareza expositiva [Nota Máxima = 3,0 (três)]
c) - Domínio conceitual do assunto [Nota Máxima = 3,0 (três)]
d) - Adequação da aula para a graduação e bibliografia utiliza-

da [Nota Máxima = 1,5 (um e meio)]
d.3. - As provas terão os seguintes pesos:
- - análise curricular – peso 2;
- - prova didática – peso 1.
9. HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
9.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obtive-

rem média igual ou superior a 07 (sete), atribuídas por, pelo menos, 
02 (dois) membros da comissão examinadora.

9.2. A ordem de classificação dos candidatos aprovados será 
estabelecida em função da maior média final obtida.

9.3. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

- - com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 
Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será 
dada preferência ao de idade mais elevada;

- - com maior titulação;
- - maior nota obtida na prova didática.
10. CONTRATAÇÃO
10.1. O candidato classificado em primeiro lugar será contrata-

do, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT 
e legislação complementar.

10.2. O contrato de trabalho poderá ser prorrogado, uma única 
vez, por igual período, mediante autorização do Reitor.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1. O resultado final do concurso público será publicado 

no DOE.
11.2. Caberá recurso à Congregação, sob os aspectos formal e 

legal, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de publica-
ção do resultado final do concurso. A Congregação terá o prazo de 
05 (cinco) dias úteis para responder o recurso impetrado, a contar 
do prazo final para recurso.

11.3. O resultado final do concurso público será homologado 
pela Congregação da Unidade Universitária.

11.4. Será eliminado do concurso público o candidato que 
não comparecer na sala ou local de prova no horário estabelecido.

11.5. A validade deste concurso será a partir da data de 
publicação no DOE da homologação até o final do semestre letivo.

11.6. Não haverá devolução de importância paga, ainda que 
maior ou em duplicidade, nem isenção total de pagamento do valor 
da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto nos 
casos em que o concurso público não se realizar.

11.7. É de responsabilidade do candidato acompanhar todas as 
publicações no DOE, referente ao presente concurso.

11.8. O curriculum lattes documentado ficará à disposição dos 
candidatos durante o prazo de validade deste concurso. Após este 
prazo, se não retirado, será descartado.

11.9. Os questionamentos relativos a casos omissos ou duvido-
sos serão julgados pela comissão examinadora.

11.10. A inscrição implicará no conhecimento deste Edital e 
no compromisso de aceitação das condições do concurso, aqui 
estabelecidas.

11.11. O candidato será responsável por qualquer erro, omis-
são e pelas informações prestadas no ato da inscrição.

11.12. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, 
ainda, que não satisfaça a todas as condições estabelecidas neste 
Edital, terá sua inscrição cancelada, e em conseqüência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e que o seja 
constatado posteriormente.

11.13. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atuali-
zações ou retificações, enquanto não consumada à providência ou 
evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada 
em Edital ou Aviso a ser publicado no DOE.

12. PROGRAMA
1. - Descrição microscópica de drogas vegetais: contribuição 

do parênquima foliar
2. - Descrição microscópica de drogas vegetais: contribuição do 

colênquima e do esclerênquima
3. - Descrição microscópica de drogas vegetais: contribuição 

dos tecidos do sistema vascular
4. - Descrição microscópica de drogas vegetais: contribuição 

da epiderme
5. - Descrição microscópica de drogas vegetais: contribuição 

dos tecidos secundários da raiz e do caule
6. - Origem e descrição dos tecidos da estrutura secundária
7. - Descrição macroscópica de drogas vegetais: morfologia 

floral
8. - Descrição macroscópica de drogas vegetais: morfologia 

foliar
9. - Histoquímica vegetal: detecção e localização de compostos 

fenólicos em tecidos vegetais
10. - Histoquímica vegetal: detecção e localização de compos-

tos lipofílicos e de amido em tecidos vegetais
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(Processo nº 368/2017-FCF/CAr.)

Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e tem-
porária, ainda que o candidato venha a obter titulação acadêmica 
superior após a assinatura do contrato, esta não será considerada 
para fins de aumento salarial.

2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas, em dias úteis, no período 

de 19 a 25/07/2017, no horário das 8h às 11h30min. e das 14h às 
16h30min., na Seção Técnica de Comunicações do Prédio da Admi-
nistração da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, sito à Rodovia 
Araraquara-Jaú, km 1, Araraquara-SP.

2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de 
inscrição deverá se inscrever no primeiro dia do período de inscrição 
(19/07/2017), satisfeitas as exigências do item 5.

2.3. Não serão recebidas inscrições por via postal ou internet.
3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO:
3.1. Poderão inscrever-se graduados em curso de nível superior 

na área de Farmácia, Farmácia-Bioquímica, Ciências Biológicas, 
Engenharia Agronômica ou Engenharia Florestal, com conheci-
mentos em Farmacobotânica ou Botânica, demonstrados em nível 
de graduação ou pós-graduação e que tenham, no mínimo titulo 
de mestre. A qualificação necessária à inscrição para o concurso 
será demonstrada por estudos, em nível de graduação, na área do 
conhecimento à qual se integra o conjunto de disciplinas objeto 
do concurso.

3.1.1. Os diplomas de graduação com validade nacional ou os 
obtidos no exterior serão aceitos para fins de inscrição;

3.1.1.1. Os diplomas de graduação obtidos no exterior deverão 
estar revalidados por Universidades Públicas, atendendo os termos 
do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
LDB nº 9.394/1996;

3.1.2. O diploma de Doutorado será aceito, quando obtido em 
cursos de pós-graduação recomendados pela CAPES e autorizados 
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE);

3.1.3. O diploma de Doutorado obtido no exterior será aceito, 
desde que esteja reconhecido e registrado por universidades que 
possuam cursos de pós-graduação recomendados pela CAPES e 
autorizados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).

3.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no concurso 
público com passaporte, entretanto, por ocasião da contratação 
deverá apresentar a cédula de identidade com visto temporário 
com prazo de validade compatível. Caso ainda não possua, deverá 
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, cópia simples do protocolo 
do pedido de visto temporário.

3.3. Não registrar antecedentes criminais.
3.4. Estar com o CPF regularizado.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO.
4.1. Requerimento dirigido ao Diretor da Unidade indicando 

nome completo, número da cédula de identidade, data de nasci-
mento, filiação, naturalidade, estado civil, residência, profissão e 
endereço eletrônico instruindo-o com os seguintes documentos, 
cópias simples:

4.1.1. cédula de identidade e no caso de candidato estrangeiro: 
cédula de identidade de estrangeiro com visto temporário e na falta 
desta, o passaporte;

4.1.2. comprovante de estar em dia com as obrigações milita-
res, quando do sexo masculino;

4.1.3. comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral;
4.1.4. comprovante de graduação em curso superior na área 

de Farmácia, Farmácia-Bioquímica, Ciências Biológicas, Engenharia 
Agronômica ou Engenharia Florestal, com conhecimentos em Far-
macobotânica ou Botânica, demonstrados em nível de graduação 
ou pós-graduação, bem como comprovante de ser portador do 
titulo de mestre ou cópia da ata de defesa da tese, condicionada 
a apresentação do título homologado, na ocasião da contratação.

4.2. Os candidatos deverão apresentar comprovante de reco-
lhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 93,00 (noventa e três 
reais), efetuado na Seção Técnica de Finanças.

4.3. Curriculum Lattes documentado das atividades realizadas, 
em 04 (quatro) vias, sendo uma delas devidamente documentada 
(inclusive com o histórico escolar - graduação e pós-graduação 
do candidato) no qual sejam indicados os trabalhos publicados 
e todas as demais informações que permitam cabal avaliação do 
mérito do candidato.

4.4. No caso de inscrição por procuração devem ser apresen-
tados os documentos de mandato, de identidade do procurador e 
cópia simples daqueles relacionados nos itens 4.1. ao 4.3.

4.5. O candidato estrangeiro fica dispensado das exigências 
contidas nos subitens 4.1.2 e 4.1.3.

Obs: O modelo de requerimento a ser preenchido e assinado 
pelo candidato para fins de inscrição estará disponível no endere-
ço eletrônico http://www2.fcfar.unesp.br/#!/editais-de-concursos/
docentes/

5. REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. A redução do valor da taxa de inscrição, correspondente a 

50% (cinqüenta por cento), será concedida aos candidatos interes-
sados que atendam, CUMULATIVAMENTE, os seguintes requisitos:

I - sejam estudantes, assim considerados os que se encontrem 
regularmente matriculados em curso superior, em nível de gradua-
ção ou pós-graduação.

II - percebam remuneração, mensal, inferior a 02 (dois) salários 
mínimos, ou estejam desempregados.

5.2. A concessão da redução ficará condicionada à apresenta-
ção, pelo candidato, no ato da inscrição:

I - quanto à comprovação da condição de estudante, de um dos 
seguintes documentos:

a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensino 
pública ou privada;

b) carteira de identidade estudantil ou documento similar, 
expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por enti-
dade de representação discente;

II - quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item 5.1. 
deste Edital:

a) comprovante de renda, ou de declaração, por escrito, da 
condição de desempregado.

OBS: O candidato deverá apresentar os documentos originais 
bem como as respectivas cópias para conferência e entrega das 
mesmas, para posterior análise. As cópias apresentadas não serão 
devolvidas.

5.3. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de ins-
crição, deverá se inscrever no primeiro dia do período de inscrição.

5.4. O recebimento dos documentos comprobatórios será 
procedido pela Seção Técnica de Comunicações da Unidade, após 
verificação da autenticidade da documentação apresentada, serão 
encaminhados à Seção Técnica de Desenvolvimento e Administra-
ção de Recursos Humanos - STDARH para análise.

5.5. O deferimento ou indeferimento das solicitações de 
redução de taxa de inscrição será disponibilizado no local das 
inscrições no dia 20/07/2017, a partir das 08 horas e, no caso de 
indeferimento, o prazo para interposição de recurso será de 01 (um) 
dia contando a data de divulgação.

6. DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES:
6.1. Será publicada, no Diário Oficial do Estado - DOE, Poder 

Executivo - Seção I, a relação dos candidatos que tiveram suas 
inscrições indeferidas por não se enquadrarem nas exigências 
estabelecidas no presente edital.

6.2. O candidato poderá requerer, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contados da data da publicação a que se refere o item ante-
rior, reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscrição, que 
será apreciada pela Congregação no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir do prazo final de recurso.

7. PROVAS E DOS TÍTULOS:
7.1. - O concurso para Professor Substituto constará de:
7.1.1. - Análise Curricular
7.1.2. - Prova Didática
7.2. - O Programa do concurso está relacionado no final deste 

Edital;
7.3. - O candidato deverá comparecer no dia 10/08/2017 

às 08h na Sala de Reuniões do Prédio da Administração desta 
Faculdade, localizado na Rodovia Araraquara-Jaú, Km 01. O não 
comparecimento do candidato no dia, horário e local determinado 
será considerado desistência.

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 3,0)
II. Prova Didática (peso 3,0)
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 consulta 
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 candidato, 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da Comissão de Seleção, ao se abrir a sessão;

5.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comissão 
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 seletivo, 
cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação.

5.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

5.2.5. 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.

5.2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

6. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no Regi-
mento da FZEA/USP e, para o cálculo da média individual, a soma 
dos pesos será o quociente de divisão.

7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcança-
rem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado 
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído o 
primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos rema-
nescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das indicações 
de seus membros, e assim, sucessivamente.

9. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá ao 
desempate com base na média global obtida por cada candidato.

10. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. Cinética de secagem de grãos; Sistemas de secagem: tipos e 

dimensionamento de secadores; Psicrometria;
II. Métodos de conservação de grãos; Alterações na qualidade 

dos grãos na secagem; Evaporação e umidificação no armazena-
mento de grãos;

III. Prosperidades físicas de grão; Higroscopia de grãos e mode-
los de isotermas de sorção;

IV. Fundamentos do armazenamento: aspectos biológicos e 
metabolismo de produtos agrícolas; Controle de pragas em unida-
des armazenadoras;

V. Conservação dos alimentos por refrigeração e congelamento;
VI. Conservação de alimentos por tratamentos térmicos, con-

centração e desidratação;
VII. Fritura, irradiação, defumação e extrusão de alimentos.
VIII. Instrumentação em Engenharia de Biossistemas.
11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento do 

andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link https://
uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional da FZEA/USP, 
link http://www.fzea.usp.br, e às publicações no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.

12. O não comparecimento do candidato às provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

13. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
CTA da FZEA/USP, para fins de homologação, após exame formal.

14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 30/03/2018, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse o 
prazo de dois anos.

15. Os docentes contratados por prazo determinado ficarão 
submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade de São 
Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS.

16. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça outro 

cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no processo 

seletivo e convocado para contratação, apresentar visto temporário 
ou permanente que faculte o exercício de atividade remunerada 
no Brasil.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados na 
Secretaria do Departamento de Engenharia de Alimentos da Facul-
dade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de 
São Paulo da USP, situada à Avenida Duque de Caxias Norte, 225 
– Campus da USP, Pirassununga/SP.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências Farmacêuticas
 CAMPUS DE ARARAQUARA
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
EDITAL 23/2017–DTAd-FCF/CAr.
Acham-se abertas, nos termos do Despacho RUNESP 276/2017-

PRAd, de 11/07/2017, publicado no DOE de 12/07/2017, e com base 
nas Resoluções UNESP–29/2015, 89/2003 e alterações posteriores, 
as inscrições ao concurso público de Títulos e Provas para contra-
tação, de 01 (um) Professor Substituto, por prazo determinado, em 
caráter emergencial, para atender excepcional interesse público, 
no período relativo ao 2º semestre letivo de 2017, e pelo prazo 
máximo de 5 (cinco) meses, em 12 horas semanais de trabalho sob 
o regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, na disciplina 
“Farmacobotânica” do Departamento de Princípios Ativos Naturais 
e Toxicologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Campus 
de Araraquara.

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

1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ 1.283,91 (Hum 

mil, duzentos e oitenta e três e noventa e um centavos), correspon-
dente à referência MS-2, em 12 horas semanais.

OBS: Caso o candidato tenha título superior ao exigido, o 
salário será correspondente à titulação.

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

6.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

6.2.5. 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.

6.2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

7. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no Regi-
mento da Faculdade de Educação da USP e, para o cálculo da média 
individual, a soma dos pesos será o quociente de divisão.

8. Serão considerados habilitados os candidatos que alcança-
rem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendizagem 

de astronomia
II. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendizagem 

de anatomia e fisiologia humana
III. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendizagem 

classificação dos seres vivos
IV. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendizagem 

de ecologia e temáticas ambientais
V. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendizagem 

de alimentação e nutrição humana
VI. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendiza-

gem de transformações da matéria
VII. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendiza-

gem de transformações de energia
VIII. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendiza-

gem de luz e visão
IX. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendiza-

gem de som e audição
X. - Aspectos sobre as relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade no ensino de conteúdos de biologia
XI. - Aspectos sobre a história, filosofia e natureza da ciência 

no ensino de conteúdos de biologia
10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento do 

andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link https://
uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional da Faculdade 
de Educação da USP e às publicações no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo.

11. O não comparecimento do candidato às provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Educação da USP, 
para fins de homologação, após exame formal.

13. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/07/2018, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse o 
prazo de dois anos.

14. Os docentes contratados por prazo determinado ficarão 
submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade de São 
Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS.

15. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça outro 

cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no processo 

seletivo e convocado para contratação, apresentar visto temporário 
ou permanente que faculte o exercício de atividade remunerada 
no Brasil.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Acadêmica da Faculdade de Educação da USP, São 
Paulo, SP, CEP 05508-040 - e-mail: atacfe@usp.br

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
EDITAL FSP 012/2017
RETIFICAÇÃO - ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO 

PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE JUNTO À FACUL-
DADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

ONDE SE LÊ: IV - memorial circunstanciado em 10 (dez) cópias, 
no qual sejam comprovados os trabalhos publicados, as atividades 
realizadas pertinentes ao concurso e as demais informações que 
permitam avaliação de seus méritos. No memorial, o candidato 
deverá salientar o conjunto de suas atividades didáticas e contri-
buições para o ensino;

LEIA-SE: IV – 10 (DEZ) PEN DRIVES CONTENDO, CADA UM, 
MEMORIAL CIRCUNSTANCIADO E COMPROVAÇÃO DOS TRABA-
LHOS PUBLICADOS, DAS ATIVIDADES REALIZADAS PERTINENTES 
AO CONCURSO E DAS DEMAIS INFORMAÇÕES QUE PERMITAM 
AVALIAÇÃO DE SEUS MÉRITOS (TODOS OS ARQUIVOS DEVERÃO 
ESTAR EM FORMATO PDF). No memorial, o candidato deverá 
salientar o conjunto de suas atividades didáticas e contribuições 
para o ensino;

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA 
DE ALIMENTOS
 EDITAL FZEA Nº 11/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO SIM-

PLIFICADO
A Vice-Diretora no exercício da Diretoria da Faculdade de Zoo-

tecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA) da Universidade de São 
Paulo (USP) torna público a todos os interessados que, conforme 
aprovação pelo Conselho Técnico-Administrativo (CTA), em reunião 
realizada em 14/07/2017, estarão abertas por 20 dias, no período 
das 8 horas do dia 20/07/2017 às 17 horas do dia 08/08/2017, as 
inscrições para o processo seletivo para a contratação de 1 (um) 
docente por prazo determinado, como Professor Contratado III 
(MS-3.1), com salário de R$ 1.849,66, referência: mês de maio de 
2016, com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, junto 
ao Departamento de Engenharia de Alimentos, área de “Tecnologia 
de Secagem de Grãos, Processamento de Alimentos e Instrumenta-
ção”, 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 
CTA da FZEA/USP 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, exclusivamente, 
por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no período 
acima indicado, devendo o candidato apresentar requerimento 
dirigido ao Diretor da FZEA/USP, contendo 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 neces-

sidades especiais deverão apresentar solicitação para que se pro-
videnciem 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. Tecnologia e Secagem de Grãos.
II. Instrumentação em Engenharia de Biossistemas.
III. Processamento e Tecnologia de Alimentos.
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