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• - Atividades didáticas para aulas de E/LE.
• - A situação do ensino de Espanhol como língua estrangei-

ra e as demandas profissionais e de recursos:
a) no Ensino Fundamental (público e privado)
 - b) no Ensino Médio (público e privado)
 - c) nos institutos especializados
 - d) em outros contextos de educação
• - O ensino de E/LE e educação inclusiva.
• - As novas tecnologias aplicadas ao ensino de E/LE: con-

tribuições e dificuldades.
• - O Quadro Comum Europeu de Referência para as 

Línguas: aprendizagem, ensino, avaliação. Os descritores de 
avaliação.

• - Análise de erros e análise contrastiva.
• - Interlíngua e interferência linguística.
• - Avaliação de atividades de ensino, do desempenho de 

alunos e do professor e do processo de aprendizagem.
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 
FE-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 
CTA da Faculdade de Educação, 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 fica-
rão 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 pro-

cesso 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, SP, 
CEP 05508-040 – e-mail: atacfe@usp.br .

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Edital FFLCH nº034/2017
Reti-ratificando a Abertura de Inscrições ao Concurso de 

Títulos e Provas visando à obtenção do Título de Livre-Docente 
para os diversos Departamentos da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.

A Diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo torna público a todos os 
interessados que, de acordo com o decidido pela Congregação 
em sessão extraordinária realizada em 22/06/2017, estarão 
abertas de 17 a 31/03/2017, das 10 às 12 horas e das 14 às 
17 horas, as inscrições ao concurso público de títulos e provas 
visando à obtenção de título de Livre-Docência, para os diversos 
departamentos da Faculdade, para as Áreas de conhecimento 
a seguir indicadas, nos termos do Regimento Geral da USP 
e do Regimento Interno da faculdade: DEPARTAMENTO DE 
ANTROPOLOGIA:

Área de Antropologia Social;
Área de Etnologia Ameríndia;
Área de Antropologia Urbana;
Área de Antropologia Rural,
Área de Antropologia da Imagem
Área de Antropologia das populações africanas e afro-

-brasileiras;
Área de Antropologia Social/Teoria Antropológica.
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA POLÍTICA:
Área de Estratégia e Relações Internacionais;
Área de Instituições Políticas Brasileiras;
Disciplina de Instituições Políticas Brasileiras I;
Disciplina de Instituições Políticas Brasileiras II;
Disciplina de Teoria Política Moderna;
Área de Política Comparada;
Disciplina de Teoria Política;
Disciplina de Análise Comparada de Políticas na área da 

Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior;
Disciplina de Instituições e Política Comparada;
Disciplina de Políticas Públicas, Pobreza e Redes Sociais;
Disciplina de Relações Internacionais;
Disciplina de Partidos e Eleições no Brasil Pós-45;
Disciplina de Teoria Política e Inovação Democrática.
Disciplina de Governo Representativo e Eleições no Brasil 

Republicano em Perspectiva Comparada.
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA:
Área de Estética;
Área de Ética e Filosofia Política I;
Área de Ética e Filosofia Política II;
Área de História da Filosofia Contemporânea.
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA:
Disciplina de Aerofotogeografia;
Disciplina de Biogeografia;
Disciplina de Cartografia Temática;
Disciplina de Cartografia Temática da Geografia;
Disciplina de Climatologia I;
Disciplina de Climatologia II;
Disciplina de Elementos de Cartografia Sistemática;
Disciplina de Fundamentos Econômicos, Sociais e Políticos 

da Geografia;
Disciplina de Fundamentos Naturais da Geografia;
Disciplina de Geografia Agrária I;
Disciplina de Geografia Agrária II;
Disciplina de Geografia das Indústrias;
Disciplina de Geografia Econômica I
Disciplina de Geografia Econômica II;
Disciplina de Geografia Política;
Disciplina de Geografia Urbana I,
Disciplina de Geografia da População;
Disciplina de Geografia do Turismo;
Disciplina de Geografia dos Recursos Naturais;
Disciplina de Geografia Social;
Disciplina de Geomorfologia I;
Disciplina de Geomorfologia II;
Disciplina de Geomorfologia III;
Disciplina de Hidrografia;
Disciplina de História do Pensamento Geográfico;
Disciplina de Introdução à Cartografia;
Disciplina de Pedologia;
Disciplina de Planejamento;
Disciplina de Sensoriamento Remoto Aplicado à Geografia;
Disciplina de Solos Tropicais;
Disciplina de Teoria Geográfica da Paisagem;
Disciplina de Teoria e Método em Geoprocessamento;
Disciplina de Teoria e Método da Geografia I
Disciplina de Teoria e Método da Geografia II;
Disciplina de Geografia do Estado de São Paulo;
Disciplina de Geografia Regional I - África do Sul;
Disciplina de Geografia Regional II - Oriente Médio;
Disciplina de Geografia Regional III - Europa;

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 aprovado.

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverá ministrar as seguintes disciplinas:

I. EDM0439 – Metodologia do Ensino de Espanhol I
II. EDM0440 – Metodologia do Ensino de Espanhol II
5. O processo seletivo será processado por meio de ava-

liações sucessivas de candidatos, agrupados em conformidade 
com sua titulação.

5.1. Na primeira etapa de avaliações, serão convocados 
para as provas, caso haja, os candidatos portadores do título 
de Doutor.

5.2. Encerrada a primeira etapa de avaliações, os candidatos 
habilitados serão classificados, da seguinte forma:

I. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas pelos 
examinadores;

II. O segundo colocado será o candidato que obteria o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas, caso o 
primeiro colocado não tivesse participado das avaliações;

III. Os demais candidatos serão classificados, sucessivamen-
te, seguindo o mesmo método previsto no inciso II.

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

5.3. Classificados os candidatos, serão feitas as convoca-
ções para a contratação, até, caso necessário, esgotar-se a lista 
de habilitados.

5.4. Na hipótese de não haver habilitados na primeira 
etapa, ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à 
convocação para contratação, será iniciada a segunda etapa de 
avaliações, convocando-se para as provas, caso haja, os candi-
datos portadores do título de Mestre.

5.5. Na segunda etapa de avaliações, proceder-se-á de 
acordo com o disposto no item 5.2.

5.6. Na hipótese de não haver habilitados na segunda 
etapa, ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à 
convocação para contratação, serão chamados para avaliação, 
caso haja, os inscritos portadores de diploma de graduação 
que não tenham obtido título de pós-graduação stricto sensu, 
iniciando-se a terceira etapa de avaliações.

5.7. Na terceira etapa de avaliações, proceder-se-á de acor-
do com o disposto no item 5.2.

5.8. Não havendo inscritos portadores:
I. do título de Doutor: a primeira etapa de avaliações será 

realizada com os candidatos portadores do título de Mestre.
II. do título de Mestre: a segunda etapa de avaliações, caso 

necessária, será realizada com os candidatos portadores apenas 
de diploma de graduação;

III. dos títulos de Doutor ou de Mestre: será realizada etapa 
única de avaliações, com os candidatos portadores apenas de 
diploma de graduação.

6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma única 
fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 4)
II. Prova Didática (peso 3)
6.1. 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.

6.1.1. 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.

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

6.1.3. 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.

6.1.4. 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.

6.1.5. 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;

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

6.2. 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.

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

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

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 sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência 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 
Regimento da Unidade e, para o cálculo da média individual, a 
soma dos pesos será o quociente de divisão.

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

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. EDM 439- Metodologia do Ensino de Espanhol I:
• - Concepções de línguas e suas consequências para o 

ensino.
• - Aquisição e aprendizagem de espanhol como língua 

estrangeira (E/LE).
• - Processos e abordagens de ensino.
• - Descrição, análise e reflexão sobre as abordagens e/

ou métodos de ensino de línguas estrangeiras, especificamente 
para o ensino e aprendizagem de espanhol.

• - A legislação e as orientações vigentes para o ensino de 
línguas estrangeiras. Questões gerais e específicas do ensino de 
E/LE no Brasil.

 - a) A LDBEN
 - b) A lei 11.161/05
 - c) Os PCN – EF
 - d) Os PCN – EM
 - e) As OC – EM – Espanhol – nacionais e estadual (SP)
 - f) Resolução CNE/CEB – 07/2010, de 14/12/10
 - g) Os centros de línguas e os projetos especiais de ensino 

de E/LE para alunos da Educação Básica
• - O Quadro Comum Europeu de Referência para as Lín-

guas: aprendizagem, ensino, avaliação. Diretrizes gerais.
• - A delimitação dos objetivos de ensino.
• - Planejamento do ensino de E/LE.
II. EDM 440- Metodologia do Ensino de Espanhol II:
• - Seleção e gradação dos conteúdos de E/LE.
• - Análise de material didático.
• - Elaboração de material didático.

conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do 
sorteio do ponto.

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

6.1.3. 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.

6.1.4. 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.

6.1.5. 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;

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

6.2. 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.

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

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

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 sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência 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 
Regimento 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 alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

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

gem de biologia celular
II. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendiza-

gem de biologia molecular
III. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendiza-

gem de classificação dos seres vivos
IV. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendi-

zagem de ecologia
V. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendiza-

gem de evolução dos seres vivos
VI. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendiza-

gem de fisiologia humana e comparada
VII. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendi-

zagem de fisiologia e anatomia vegetal
VIII. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendi-

zagem de hereditariedade
IX. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendiza-

gem de sobre temáticas ambientais
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 ciên-

cia 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 fica-
rão 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 pro-

cesso 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 EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP 026/2017
A Diretora da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo torna público a todos os interessados que, conforme 
aprovação “ad referendum” do Conselho Técnico-Administra-
tivo, estarão abertas por 20 dias, no período das 9h00 do dia 
20/07/17 às 18h00 do dia 08/08/17, as inscrições para o proces-
so seletivo para a contratação de 1 (um) docente(s) por prazo 
determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1, para os 
contratados com título de Doutor), com salário de R$ 1.849,66 
(mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centa-
vos), como Professor Contratado II (MS-2, para os contratados 
com título de Mestre), com salário de R$ 1.322,41 (mil, trezentos 
e vinte e dois reais e quarenta e um centavos, ou como Professor 
Contratado I (MS-1, para os contratados somente portadores de 
diploma de graduação), com salário de R$ 893,95 (oitocentos e 
noventa e três reais e noventa e cinco centavos), referência mês 
de maio de 2017, com jornada de 12 (doze) horas semanais de 
trabalho, junto ao Departamento de Metodologia do Ensino e 
Educação Comparada 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 Faculdade de Educação após o término do perío-
do de inscrições e de acordo com os termos da Resolução nº 
7.354/17.

2. 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 reque-
rimento dirigido à Diretora da Faculdade de Educação 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 (para Pro-

fessor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), 
outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade nacional, 
ou, caso esteja concorrendo à contratação como Professor 
Contratado I, portador de diploma de graduação, outorgado ou 
revalidado pela USP ou de validade nacional.

08/2017, de Abertura de Processo Seletivo para contratação de 
docente, publicado no D.O.E. de 18.04.2017.

Classificação Nome do Candidato
1º - André de Freitas Iglesias
Tendo em vista o resultado acima discriminado, a Banca 

Examinadora do Processo Seletivo apresentou ao Conselho 
Técnico-Administrativo da FDRP, o relatório final que foi homo-
logado ad referendum em 10.07.2017.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
COMUNICADO
CANCELAMENTO do Edital 25/2017
Conforme Edital 24/2017, publicado no DOE de 18 de julho 

de 2017, Seção I, p. 182/183, pelo motivo de ter saído em dupli-
cidade (arquivo incorreto).

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP Nº 25/2017
A Diretora da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo torna público a todos os interessados que, conforme 
aprovação pelo Conselho Técnico-Administrativo, em reunião 
realizada em 06 de julho de 2017, estarão abertas por mínimo 
de dez dias, no período das 09h00 (horário de Brasília) do dia 
20 de julho às 18h00 (horário de Brasília) do dia 29 de julho 
de 2017, as inscrições para o processo seletivo de contratação 
de 01 (um) Professor(as) de Educação Básica para o Ensino de 
Biologia por prazo determinado, como Professor Contratado 
III (MS-3.1, Professor Doutor), com salário de R$ R$ 1.849,66 
(Hum mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 
centavos), referência: mês de maio de 2017, com jornada de 
12 horas semanais de trabalho; como Professor Contratado II 
(MS-2, Professor Mestre), com salário de R$ 1.322,41 (Hum mil, 
trezentos e vinte e dois reais reais e quarenta e um centavos), 
pela jornada de 12h semanais, ou como Professor Contratado 
I (MS-1, Professor Graduado), com salário de R$ 893,95 (oito-
centos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos), pela 
jornada 12h, referência mês de maio de 2017, junto à Escola de 
Aplicação da Faculdade de Educação da Universidade de São 
Paulo, nos termos das Resoluções USP nºs. 5.872/10, 7.335/17 
(artigo 9º A) e 7.354/17.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo Conselho Técnico Administrativo (CTA) da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo 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, 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 Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo (Profª Drª Belmira Oliveira Bueno), 
contendo dados pessoais e Área de conhecimento (Licenciatura 
em Biologia) 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 título de Doutor (para Pro-

fessor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), 
outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade nacional, 
ou, caso esteja concorrendo à contratação como Professor 
Contratado I, portador de diploma de graduação, outorgado ou 
revalidado pela USP ou de validade nacional. Em todos os casos 
é condição ter licenciatura em Biologia.

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 as seguintes 
disciplinas:

I. Biologia para o Ensino Médio da Escola de Aplicação da 
Faculdade de Educação da USP

II. Aulas de recuperação e plantões de dúvidas de Biologia 
para Ensino Médio da Escola de Aplicação da Faculdade de 
Educação da USP

III. Aulas Eletivas de Biologia para o Ensino Fundamental 
e Médio.

IV. Aulas de Biologia na modalidade Projetos para o Ensino 
Médio.

5. O processo seletivo será processado por meio de ava-
liações sucessivas de candidatos, agrupados em conformidade 
com sua titulação.

5.1. Na primeira etapa de avaliações, serão convocados 
para as provas, caso haja, os candidatos portadores do título 
de Doutor.

5.2. Encerrada a primeira etapa de avaliações, os candidatos 
habilitados serão classificados, da seguinte forma:

I. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas pelos 
examinadores;

II. O segundo colocado será o candidato que obtiver o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas, caso o 
primeiro colocado não tivesse participado das avaliações;

III. Os demais candidatos serão classificados, sucessivamen-
te, seguindo o mesmo método previsto no inciso II.

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

5.3. Classificados os candidatos, serão feitas as convoca-
ções para a contratação, até, caso necessário, esgotar-se a lista 
de habilitados.

5.4. Na hipótese de não haver habilitados na primeira 
etapa, ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à 
convocação para contratação, será iniciada a segunda etapa de 
avaliações, convocando-se para as provas, caso haja, os candi-
datos portadores do título de Mestre.

5.5. Na segunda etapa de avaliações, proceder-se-á de 
acordo com o disposto no item 5.2.

5.6. Na hipótese de não haver habilitados na segunda 
etapa, ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à 
convocação para contratação, serão chamados para avaliação, 
caso haja, os inscritos portadores de diploma de graduação 
que não tenham obtido título de pós-graduação stricto sensu, 
iniciando-se a terceira etapa de avaliações.

5.7. Na terceira etapa de avaliações, proceder-se-á de acor-
do com o disposto no item 5.2.

5.8. Não havendo inscritos portadores:
I. do título de Doutor: a primeira etapa de avaliações será 

realizada com os candidatos portadores do título de Mestre.
II. do título de Mestre: a segunda etapa de avaliações, caso 

necessária, será realizada com os candidatos portadores apenas 
de diploma de graduação;

III. dos títulos de Doutor ou de Mestre: será realizada etapa 
única de avaliações, com os candidatos portadores apenas de 
diploma de graduação.

6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma única 
fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 4)
II. Prova Didática (peso 3) conforme Regimento Interno da 

Faculdade de Educação da USP.
6.1. 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.

6.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará 
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