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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 24 a 26/07/2017, no horário das 9 às 11 horas e das 14 às 16 
horas, na Seção Técnica de Comunicações, sito à Avenida Dom 
Antonio, 2100 – Parque Universitário – Assis/SP.

2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa 
de inscrição deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do 
período de inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.

2.3. Não serão recebidas inscrições por via postal ou 
internet.

3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. 3.1. Poderão inscrever-se candidatos que possuam, no 

mínimo, Mestrado em Letras ou áreas afins, com habilitação em 
Italiano. A qualificação necessária à inscrição para o concurso 
será demonstrada por estudos, em nível de graduação, na área 
do conhecimento à qual se integra a disciplina ou 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, aten-
dendo os termos do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB nº 9.394/1996;

3.1.2. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado serão 
aceitos, quando obtidos em cursos de pós-graduação recomen-
dados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de 
Educação (CNE);

3.1.3. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado obtidos no 
exterior serão aceitos, desde que estejam reconhecidos e regis-
trados por universidades que possuam cursos de pós-graduação 
recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE).

3.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no con-
curso 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 do visto temporário.

3.3. Não registrar antecedentes criminais.
3.4. Estar com o CPF regularizado.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A 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 estran-
geiro: 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 
militares, quando do sexo masculino.

4.1.3. comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral, 
comprovado por Certidão de Quitação Eleitoral.

4.1.4. comprovante de graduação em curso superior, bem 
como ser portador do título de Mestre em Letras ou áreas afins, 
com habilitação em italiano ou cópia da ata de defesa da dis-
sertação, condicionada a apresentação do título homologado, na 
ocasião da contratação.

4.2. Os candidatos deverão apresentar comprovante de 
recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 93,00, efetua-
do na Seção Técnica de Finanças.

4.3. Curriculum Lattes das atividades realizadas, em 6 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 apre-
sentados os documentos de mandato, de identidade do procura-
dor 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: Os modelos de requerimento e de declarações a serem 
preenchidos e assinados pelo candidato para fins de inscrição 
estarão disponíveis no endereço eletrônico http://www.assis.
unesp.br/#!/concursos/

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

a 50% (cinquenta por cento), será concedida aos candidatos 
interessados que atendam, CUMULATIVAMENTE, os seguintes 
requisitos:

I – sejam estudantes, assim considerados os que se encon-
trem regularmente matriculados em curso superior, em nível de 
graduação 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 apresen-
tação, 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 ensi-
no pública ou privada;

b) carteira de identidade estudantil ou documento similar, 
expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por 
entidade 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 origi-
nais 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 
inscrição, deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias 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 apresen-
tada, serão encaminhados à Seção Técnica de Desenvolvimento 
e Administração 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 26/07/2017, a partir das 14 horas e, no caso de 
indeferimento, o prazo para interposição de recurso será de 03 
(três) dias 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 
anterior, reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscri-
ção, que será apreciada pela Congregação no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir do prazo final de recurso.

7. PROVAS, AVALIAÇÃO E JULGAMENTO
7.1. O concurso constará de:
7.1.1. Prova de títulos (peso 2)
7.1.2. Prova didática (peso 1)
8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os candidatos serão avaliados pelo currículo Lattes e por 

uma prova didática. Em relação ao currículo Lattes, serão obser-
vados os seguintes itens:

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. Fluidoterapia e Equilíbrio ácido-base;
II. Dor e analgesia;
III. Anestesia locorregional em pequenos animais;
IV. Anestesia locorregional em grandes animais;
V. Anestesia dissociativa;
VI. Anestesia geral em pequenos animais;
VII. Anestesia geral em grandes animais;
VIII. Estabilização do paciente em choque hemorrágico;
IX. Estabilização do paciente em sepse;
X. Ventilação artificial;
XI. Hematologia Clínica: Eritograma e Leucograma;
XII. Anemias;
XIII. Transfusão de hemocomponentes.
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 
FZEA/USP, link http://www.fzea.usp.br, 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 FZEA/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 Secretaria do Departamento de Medicina Veterinária da 
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Univer-
sidade de São Paulo, situada à Avenida Duque de Caxias Norte, 
225 – Campus da USP, Pirassununga/SP.

 INSTITUTO DE QUÍMICA
 INSTITUTO DE QUÍMICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
COMUNICADO
Processo Seletivo para a Contratação de 01 (um) docente 

por prazo determinado, como Professor Contratado III (Professor 
Doutor), em Jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao 
Departamento de Química Fundamental do Instituto de Química 
da Universidade de São Paulo/Área do conhecimento de Química 
Analítica, conforme Edital ATAC/172017/iqusp, publicado no 
Diário Oficial de 08 de julho de 2017. O Vice-Diretor do Instituto 
de Química da Universidade de São Paulo aprovou, em 20 de 
julho de 2017, “ad referendum” do CTA os pedidos de inscrição, 
e torna pública a aceitação das inscrições dos candidatos ao 
processo seletivo: 1. Erika Vieira de Almeida; 2. Gisele André 
Baptista Canuto; 3. Daniela Moraes Batistela; 4. Alexandre Luiz 
Bonizio Baccaro; 5. Mara Andréia Gotardo Rojas; 6. Zuzana Cies-
larová. Dessa forma, em atendimento à Resolução USP-7354, 
de 27.06.2017, o senhor Vice-Diretor do Instituto de Química 
aprova “ad referendum” do Conselho Técnico Administrativo 
do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, ouvido 
o Departamento de Química Fundamental, a composição da 
Comissão de Seleção do Processo Seletivo: Membro do Depar-
tamento de Química Fundamental: Fábio Rodrigues (Professor 
Doutor); Membros estranhos ao Departamento de Química 
Fundamental: Roberto Kopke Salinas (Professor Doutor) e Fábio 
Luiz Forti (Professor Associado); Suplente do Departamento de 
Química Fundamental: Pedro Henrique Cury Camargo (Professor 
Associado); Suplentes estranhos ao Departamento de Química 
Fundamental: Letícia Labriola (Professora Doutora), Flávia Carla 
Meoti (Professora Doutora) e Pio Colepicolo Neto (Professor 
Titular).

INSTITUTO DE QUÍMICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Edital ATAC/282014/iqusp
Processo Seletivo para a Contratação de 01 (um) docente 

por prazo determinado, como Professor Contratado III (Professor 
Doutor), em Jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao 
Departamento de Química Fundamental do Instituto de Química 
da Universidade de São Paulo/Área do conhecimento de Química 
Analítica, conforme Edital ATAC/172017/iqusp, publicado no 
Diário Oficial de 08 de julho de 2017. Candidatos inscritos: 1. 
Erika Vieira de Almeida; 2. Gisele André Baptista Canuto; 3. 
Daniela Moraes Batistela; 4. Alexandre Luiz Bonizio Baccaro; 
5. Mara Andréia Gotardo Rojas; 6. Zuzana Cieslarová. Os(as) 
candidatos(as) deverão comparecer às 7h00h, do dia 24 de julho 
de 2017, no anfiteatro vermelho do Bloco 06 superior da Av.Prof. 
Lineu Prestes, 748, Bloco 06 superior, Cidade Universitária, 
para o conhecimento do cronograma das provas do processo 
seletivo. O não comparecimento implicará automaticamente na 
desistência do candidato.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ASSIS
 Faculdade de Ciências e Letras de Assis
 CÂMPUS DE ASSIS
FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS
EDITAL Nº 108/2017 – FCL/CAs.
(Processo nº 918/2017)
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 276/2017-

PRAd, de 11., DOE de 12/07/2017, retificado no DOE de 
13/07/2017, e com base nas Resoluções UNESP nº 29/2015, 
89/2003 e alterações posteriores, as inscrições ao concurso 
público de Provas e Títulos para contratação de 1 (um) PRO-
FESSOR SUBSTITUTO, por prazo determinado, em caráter emer-
gencial, para atender excepcional interesse público, no período 
relativo ao 2º semestre letivo de 2017 e pelo prazo máximo de 5 
(cinco) meses, em jornada de 12 horas semanais de trabalho, sob 
o regime jurídico da CLT e legislação complementar, conjunto de 
disciplinas “Iniciação à Língua Italiana” e “Língua Italiana I a 
VII”, junto ao Departamento de Letras Modernas da Faculdade 
de Ciências e Letras do Câmpus de Assis.

O contratado deverá ministrar aulas nos períodos matutino/
vespertino e vespertino/noturno, dependendo das necessidades 
do Departamento.

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

correspondente à referência MS-2, em 12 horas semanais.
OBS: Caso o candidato tenha título superior ao exigido, o 

salário será correspondente à titulação.
Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e 

temporária, ainda que o candidato venha a obter titulação 

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 EDITAL FZEA Nº 14/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
A Vice-Diretora no exercício da Diretoria da Faculdade de 

Zootecnia 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 18/07/2017, estarão abertas por 
10 (dez) dias, no período das 8 horas do dia 24/07/2017 às 17 
horas do dia 02/08/2017, as inscrições para o processo seletivo 
para a contratação de 1 (um) docente por prazo determinado, 
como Professor Contratado III (MS-3.1, para os contratados 
com título de Doutor), com salário de R$ 1.849,66, ou como 
Professor Contratado II (MS-2, para os contratados com título 
de Mestre), com salário de R$ 1.322,41, referência mês de maio 
de 2016, com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, 
junto ao Departamento de Medicina Veterinária, área de “Clínica 
de emergência, anestesiologia e hematologia”, 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, exclusiva-
mente, 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 (para Pro-

fessor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), 
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 aprovado.

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

I. ZMV1331 – Anestesiologia;
II. ZMV1380 – Anestesiologia na Prática Clínica e Cirúrgica;
III. ZMV1342 – Clínica Médica e Cirúrgica de Cães e Gatos I;
IV. ZMV1349 – Clínica Médica e Cirúrgica de Cães e Gatos II;
V. ZMV1371 – Clínica Médica e Cirúrgica de Equinos I;
VI. ZMV1372 – Clínica Médica e Cirúrgica de Equinos 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. Não havendo inscritos portadores do título de Doutor, 
a primeira etapa de avaliações será realizada com os candidatos 
portadores do título de Mestre.

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

I. Prova Escrita (peso 3)
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 julgadora, 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 FZEA/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.

domínio do assunto abordado, bem como a contribuição original 
do candidato na área de conhecimento pertinente.

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

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

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

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

IV – concluída a defesa de tese ou de texto, de todos os can-
didatos, proceder-se-á ao julgamento da prova com atribuição 
da nota correspondente.

JULGAMENTO DO MEMORIAL COM PROVA PÚBLICA DE 
ARGUIÇÃO:

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

7.1 – O mérito dos candidatos será julgado com base no 
conjunto de suas atividades, serão considerados:

I – trabalhos de pesquisa;
II – títulos de carreira universitária;
III – atividades na criação, organização, orientação e desen-

volvimento de centros ou núcleos de ensino, pesquisa, cultura e 
extensão universitária;

IV – atividades administrativas em campo ligado à espe-
cialidade;

V – publicações didáticas e trabalhos de divulgação cien-
tífica;

VI – desempenho de atividades científicas, técnicas artísti-
cas e culturais, em campo ligado à especialidade;

VII – atividades didáticas;
VIII – diplomas e outras dignidades universitárias.
7.2 – A comissão julgadora considerará, de preferência, os 

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

7.3 – A prova de arguição e julgamento do memorial será 
pública e não excederá a trinta minutos para cada examinador, 
cabendo igual tempo ao candidato.

7.4 – Finda a arguição de todos os candidatos, a comissão 
julgadora, em sessão secreta, conferirá as notas respectivas.

PROVA DIDÁTICA
8. À prova didática aplicam-se as normas constantes no 

art. 137 e 172 do Regimento Geral da USP e artigo 62 do 
Regimento FFLCH:

I – A prova didática destina-se a verificar a capacidade 
de organização, a produção ou o desempenho didático do 
candidato;

II - A prova didática, constante de aula em nível de pós-
-graduação, versará sobre o programa da área de conhecimento 
acima mencionada;

III – A comissão julgadora, com base no programa do con-
curso previsto neste edital, organizará uma lista de dez pontos, 
da qual o candidato tomará conhecimento, imediatamente antes 
do sorteio do ponto.

IV – A prova didática deverá ser realizada vinte e quatro 
horas após o sorteio do ponto. É vedado ao candidato abrir 
mão desse prazo.

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

VI – a duração mínima da prova será quarenta minutos e 
máxima de sessenta minutos;

VII – a prova didática será pública;
VIII – 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.

IX – O candidato poderá propor a substituição de pontos 
da lista da prova didática, imediatamente após tomar conheci-
mento de seus enunciados, se entender que não pertencem ao 
programa do certame, cabendo à comissão julgadora decidir, de 
plano, sobre a procedência da alegação.

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

XI – Cada membro poderá formular perguntas sobre a aula 
ministrada, não podendo ultrapassar o prazo de quinze minutos, 
assegurado ao candidato igual tempo para resposta.

JULGAMENTO FINAL DO CONCURSO:
9. O Julgamento Final do concurso será feito de acordo:
I - Ao término da apreciação das provas, cada examinador 

atribuirá, a cada candidato, uma nota final que será a média 
ponderada das notas parciais por ele conferidas.

II – As notas variarão de zero a dez, podendo ser aproxima-
das até a primeira casa decimal.

III - Findo o julgamento, a comissão julgadora elaborará 
relatório circunstanciado sobre o desempenho dos candidatos, 
justificando as notas.

IV – Poderão ser anexados ao relatório da comissão julga-
dora relatórios individuais de seus membros.

V – O resultado será proclamado imediatamente pela 
comissão julgadora em sessão pública.

VI – Serão considerados habilitados os candidatos que 
alcançarem, da maioria dos examinadores, nota final mínima 
sete.

VII - O relatório da comissão julgadora deverá ser apreciado 
pela Congregação, para fins de homologação, após exame for-
mal, no prazo máximo de sessenta dias.

VIII – A decisão da Congregação e os relatórios da comissão 
julgadora deverão ser publicados no prazo de cinco dias úteis.

10. Os programas que servirão de base para o concurso e 
demais informações, poderão ser obtidos no Serviço de Apoio 
Acadêmico da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da Universidade de São Paulo, no endereço acima citado ou atra-
vés do telefone (11) 3091-4590/4621, e-mails: apoioaca1fflch@
usp.br e apoioaca2fflch@usp.br.

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE Saúde Pública/USP
Edital FSP Nº 013/2017
RESULTADO FINAL – O Diretor da Faculdade de Saúde Públi-

ca, Professor Victor Wünsch Filho aprovou Ad Referendum do 
Conselho Técnico Administrativo o Relatório Final do Processo 
Seletivo para contratação de um docente por prazo determi-
nado, como Professor Contratado III (Professor Doutor), junto 
ao Departamento de Saúde Ambiental, aberto pelo Edital FSP 
003/2017, publicado no D.O.E. de 18/04/2017, que teve como 
candidatos inscritos os Doutores Lauriberto da Silva Salles e 
Leonardo Machado Pitombo. O Doutor Lauriberto da Silva Salles 
não compareceu na data agendada para o início do processo 
seletivo, que foi realizado nos dias 27, 28 e 29 de junho de 
2017. A Comissão Julgadora foi constituída pelos Professores 
Doutores: Roque Passos Piveli, Sidney Seckler Ferreira Filho e 
Wanderley da Silva Paganini (Presidente). Fundamentada nos 
resultados obtidos nas provas, a comissão julgadora considerou 
o candidato Leonardo Machado Pitombo habilitado e à vista das 
notas conferidas a Comissão Julgadora houve por bem indicar, 
por unanimidade, o Doutor Leonardo Machado Pitombo para 
a contratação por prazo determinado como Professor Contra-
tado III (Professor Doutor), junto ao Departamento de Saúde 
Ambiental, da Faculdade de Saúde Pública, da Universidade 
de São Paulo. As notas e os demais documentos pertinentes ao 
Concurso encontram-se apensos ao Processo 2017.1.2647.1.8.
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