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do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, 
exceto nos casos em que o concurso público não se realizar.

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

8.8. - O currículo documentado ficará à disposição dos can-
didatos durante o prazo de validade deste concurso. Após este 
prazo, se não retirado, será descartado.

8.9. - Os questionamentos relativos a casos omissos ou 
duvidosos serão julgados pela Comissão Examinadora.

8.10. - O candidato será responsável por qualquer erro, 
omissão e pelas informações prestadas no ato da inscrição.

8.11. - 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.

8.12. - A permanência do candidato contratado ficará condi-
cionada ao reconhecimento da equivalência do título pela CCPG, 
quando o mesmo tenha sido obtido em curso não credenciado.

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

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

ANEXO I - DO PROGRAMA.
1. Sistema Esquelético: funções, tipos e divisão do esquele-

to, classificação dos ossos
2. Ossos do neurocrânio
3. Ossos do viscerocrânio
4. Maxila
5. Mandíbula
6. Topografia dentoalveolar
7. Arquitetura craniofacial: zonas de resistência e de 

fragilidade
8. Cavidades comuns ao crânio e face
9. Articulações: conceito e classificação das articulações
10. Estrutura e função das articulações sinoviais
11. Articulação temporomandibular
12. Músculos da mastigação
13. Músculos supra-hióideos e músculos infra-hióideos
14. Músculos da língua e músculos do palato mole
15. Músculos da face (músculos da mímica)
16. Sistema nervoso central: origem embriológica, morfolo-

gia geral do encéfalo, medula espinal e meninges
17. Sistema nervoso autônomo: conceito e organização 

geral
18. Componentes funcionais dos nervos cranianos e espi-

nais
19. Nervo trigêmeo
20. Nervo facial
21. Nervo glossofaríngeo e nervo hipoglosso
22. Sistema circulatório: conceito, divisão, coração
23. Círculo arterial do cérebro e artéria carótida interna
24. Artéria carótida externa
25. Artéria maxilar
26. Seios da dura-máter e veias jugulares
27. Veia jugular interna, plexo pterigóideo e plexo alveolar
28. Sistema linfático: funções, vasos linfáticos, linfonodos 

e órgãos linfoides
29. Drenagem linfática da cabeça e pescoço
30. Sistema digestório
31. Sistema respiratório
32. Sistema urinário
33. Sistema genital feminino
34. Sistema genital masculino
35. Dentes: classificação, funções, nomenclatura, fórmula e 

notação dentária, conceito de dentição e dentadura, estruturas 
anatômicas da coroa dentária

36. Dentes incisivos
37. Dentes caninos
38. Dentes pré-molares
39. Dentes molares
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3.2. A concessão da referida redução ficará condicionada à 
apresentação, pelo candidato, no ato da inscrição:

3.2.1. 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 
entidade de representação discente.

3.2.2. Quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item 
3.1. deste Edital, de comprovante de renda ou declaração, por 
escrito, da condição de desempregado.

3.3. O candidato que tiver interesse na redução do valor da 
taxa de inscrição, deverá se inscrever nos dois primeiros dias do 
período de inscrições.

3.4. O recebimento dos documentos comprobatórios será 
procedido pela Seção Técnica de Comunicações da Faculdade 
de Odontologia do Câmpus de Araraquara e, após verificação 
da autenticidade da documentação apresentada, serão encami-
nhados à Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de 
Recursos Humanos, para análise.

3.5. O deferimento ou indeferimento das solicitações de 
redução do valor da taxa de inscrição será disponibilizado no 
local das inscrições e na Internet no endereço www.foar.unesp.
br no 3º dia do período de inscrições e, no caso de indeferimento, 
o prazo para interposição de recurso será de 03 (três) dias con-
tados a partir da data de divulgação.

4. - Do deferimento e indeferimento de inscrições:
4.1. - Será publicada, no DOE, a relação dos candidatos que 

tiveram suas inscrições indeferidas por não se enquadrarem nas 
exigências estabelecidas no presente Edital.

4.2. - O candidato poderá requerer reconsideração do 
indeferimento de sua inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contados da data da publicação a que se refere o item anterior. A 
Congregação terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para 
apreciar o pedido, contados a partir do prazo final de recurso.

5. - Das provas:
5.1. - O concurso público constará das seguintes provas:
5.1.1. - ANÁLISE CURRICULAR: Para análise curricular serão 

observados os seguintes critérios de avaliação e julgamento: a) 
Títulos acadêmicos (Pontos: 0 a 10): Mestrado em Anatomia 
(Pontos: 0 a 2); Doutorado em Anatomia ( Pontos: 0 a 3,5); Pós-
-doutorado em Anatomia (Pontos: 0 a 3,5); Mestrado na área de 
Odontologia (Pontos: 0 a 1,5); Doutorado na área de Odonto-
logia (Pontos: 0 a 2,5); Pós-doutorado na área de Odontologia 
(Pontos: 0 a 2,5); b) Atividade ensino/didática na área do concur-
so (Anatomia) (Pontos: 0 a 10): Experiência docência na área do 
concurso (Anatomia) (Pontos: 5 a 10); Experiência docência em 
disciplinas relacionadas à Odontologia (Pontos: 0 a 5); Estágio 
docência na área do concurso (Anatomia), período mínimo de 6 
meses (Pontos: 0 a 3); Estágio docência em disciplinas relaciona-
das à Odontologia (Pontos 0 a 1,5); Cursos ministrados na área 
do concurso (Anatomia) com mínimo de 4 horas (Pontos: 0 a 
1); Cursos ministrados em área relacionada à Odontologia com 
mínimo de 4 horas (Pontos: 0 a 0,5 ); c) Atividades científicas e 
de extensão (Pontos: 0 a 10): Publicações (Pontos: 6 a 8): Artigos 
completos publicados em periódicos científicos internacionais 
(Pontos: 0 a 5); Artigos completos publicados em periódicos 
científicos nacionais (Pontos: 0 a 3); Publicação de livros inter-
nacionais como autor (Pontos: 0 a 5); Publicação de livros 
nacionais como autor (Pontos: 0 a 3); Publicação de capítulos de 
livros internacionais (Pontos: 0 a 3,5); Publicação de capítulos 
de livros nacionais (Pontos: 0 a 1,5); Atividades de Extensão 
(Pontos: 0 a 3): Coordenação de atividades de extensão (Pontos: 
0 a 2); Colaboração em atividades de extensão (Pontos: 0 a 1); 
Publicação de resumos (Pontos: 0 a 1): Publicação de resumos 
em periódicos com ISSN/ISBN (Pontos: 0 a 0,7); Publicação de 
resumos em anais (Pontos: 0 a 0,3).

Obs: Para cada item, o candidato com maior somatório 
receberá a pontuação máxima e os demais serão pontuados a 
partir de regra de três.

5.1.2.  - PROVA DIDÁTICA: Consistirá de aula teórica em 
nível de graduação, com duração de, no mínimo, 40 (quarenta) 
minutos e, no máximo, 60 (sessenta) minutos, cujo ponto será 
sorteado, na presença dos candidatos, com 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência, de uma lista de 10 (dez) pontos orga-
nizada pela Comissão Examinadora, a partir do programa do 
concurso. No caso de apresentação da prova didática fora do 
tempo estipulado, o candidato terá redução de 10% da nota 
total máxima possível dessa prova..

5.1.2.1. - Data do sorteio do ponto da prova didática: dia 
17-08-2017, às 09h00min;

5.1.2.2. - Data da prova didática: dia 18-08-2017, com início 
às 09h00, obedecendo à ordem de inscrição dos candidatos, 
que poderão utilizar material e elementos para a orientação e 
ilustração da aula.

OBS: Para a avaliação da prova didática serão adotados os 
seguintes critérios: a) adequação e atualização; b) domínio do 
tema; c) coerência e clareza; d) organização e uso de recursos.

5.2. - O candidato deverá comparecer no dia 17-08-2017, 
às 09h00 no Departamento de Morfologia, localizado no prédio 
das Ciências Biomorfológicas, anexo ao prédio da Faculdade de 
Odontologia do Câmpus de Araraquara, sita na Rua Humaitá 
nº 1680, Centro. O não comparecimento do candidato no dia, 
horário e local determinados será considerado desistência.

5.3. - As provas terão os seguintes pesos:
Análise Curricular – peso 2
Prova Escrita – peso 1
5.4. O programa e a bibliografia do concurso encontram-

-se, respectivamente, nos ANEXOS I e II - DO PROGRAMA e DA 
BIBLIOGRAFIA.

6. - Da Habilitação, classificação e desempate:
6.1. - Serão considerados aprovados os candidatos que 

obtiverem média igual ou superior a 7 (sete) atribuídas por, pelo 
menos, 2 (dois) membros da Comissão Examinadora.

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

6.3. - Em caso de igualdade na pontuação final, serão 
aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate 
aos candidatos:

- idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei 
Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

- maior experiência didática em Anatomia;
- maior pontuação na Prova Didática;
- maior titulação acadêmica;
- mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
7. - Da contratação:
7.1. - O candidato classificado em primeiro lugar será con-

tratado em jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, 
sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar.

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

8. - Das Disposições Gerais:
8.1. - O resultado final do concurso será publicado no Diário 

Oficial do Estado – DOE – Poder Executivo – Seção I.
8.2. Caberá recurso à Congregação, no prazo de 03 (três) 

dias úteis, contados da data de publicação 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.

8.3. - O resultado final do concurso público será homologa-
do pela Congregação da Unidade.

8.4. - Será eliminado do concurso público o candidato que 
não comparecer na sala ou local de sorteio/prova no horário 
estabelecido ou não portar documento original oficial com foto.

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

8.6. - Não haverá devolução da importância paga, ainda 
que maior ou em duplicidade, nem isenção total de pagamento 

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Odontologia
 Edital nº 036/2017-DTAd-FO/CAr.
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 276/2017-

PRAd, de 11, publicado no DOE de 12/07/2017 e retificado 
no DOE de 13/07/2017, e com base nas Resoluções Unesp nº 
29/2015, 89/2003 e alterações posteriores, pelo prazo de 15 
(quinze) dias corridos, contados a partir de 24/07/2017, as 
inscrições para o concurso público para a contratação, 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, de 01 (um) Pro-
fessor Substituto, sob o regime jurídico da CLT, em jornada de 12 
(doze) horas semanais de trabalho, na Disciplina de Anatomia do 
Departamento de Morfologia da Faculdade de Odontologia do 
Câmpus de Araraquara.

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

1. - Da remuneração: O salário correspondente ao emprego 
público de Professor Assistente Doutor, na Referência MS-3.1, 
em 12 (doze) horas semanais de trabalho, equivale ao valor 
de R$ 1.795,81 (um mil, setecentos e noventa e cinco reais e 
oitenta e um centavos) mensais.

OBS.: Caso o candidato possua o título acadêmico de Livre-
-Docente, o salário será calculado na Referência MS-5.1, cujo 
valor equivale a R$ 2.140,96 (dois mil, cento e quarenta reais e 
noventa e seis centavos) mensais.

Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e 
temporária, 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. - Das inscrições:
2.1. - As inscrições serão recebidas, em dias úteis, no horário 

das 8h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00, na Seção Técnica de 
Comunicações da Faculdade de Odontologia do Câmpus de Ara-
raquara, sito à Rua Humaitá nº 1680, Centro, 5º andar.

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 3.

2.3. - Não serão recebidas inscrições por via postal e 
internet.

2.4. - São condições para inscrição:
2.4.1. - possuir cédula de identidade ou cédula de iden-

tidade de estrangeiro com visto permanente ou temporário e 
na falta desta, o passaporte, no caso de candidato estrangeiro;

2.4.2. - quando do sexo masculino, possuir documento que 
comprove estar em dia com as obrigações militares;

2.4.3. - ser eleitor, possuindo documento que comprove 
estar em dia com as obrigações eleitorais, podendo ser apresen-
tada certidão de quitação obtida no site http://www.tse.gov.br/
internet/servicos_eleitor/quitacao.htm;

2.4.4. - ser graduado em Curso de Nível Superior em 
Odontologia e possuir, no mínimo, o título de Doutor na Área de 
Anatomia ou nas Áreas de Odontologia;

2.4.5. - ter bons antecedentes;
2.4.6. - estar com o CPF regularizado;
2.4.7. - pagar a taxa de inscrição.
2.5. - Os diplomas de graduação com validade nacional ou 

os obtidos no exterior serão aceitos para fins de inscrição;
2.5.1. - Os diplomas de graduação obtidos no exterior deve-

rão 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;

2.6. - 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).

2.7. - Os diplomas de Mestrado e 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).

2.8. - Para inscrever-se o candidato ou seu procurador 
deverá, no ato da inscrição, apresentar requerimento dirigido 
ao Diretor da Unidade, indicando nome completo, número da 
cédula de identidade, idade, filiação, naturalidade, estado civil, 
residência, telefone, endereço eletrônico, instruíndo-o com os 
seguintes documentos:

2.8.1 - cédula de identidade ou cédula de identidade de 
estrangeiro com visto permanente ou temporário e na falta 
desta, o passaporte, no caso de candidato estrangeiro;

2.8.2 - prova de quitação com o serviço militar, para candi-
datos do sexo masculino;

2.8.3 - título de eleitor e comprovante de estar quite com 
as obrigações eleitorais, podendo ser apresentada certidão de 
quitação obtida no site http://www.tse.gov.br/internet/servi-
cos_eleitor/quitacao.htm;

2.8.4 - diploma ou certificado de conclusão de curso de 
graduação de Nível Superior em Odontologia;

2.8.5 - comprovante de ser portador do título de Doutor na 
Área de Anatomia ou nas Áreas de Odontologia, ou cópia da 
ata de defesa de tese, condicionada a apresentação do título 
homologado, na ocasião da contratação;

2.8.6 - Curriculum Lattes, documentado, devidamente enca-
dernado;

2.8.7 - comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, a 
ser efetuada na Seção Técnica de Finanças desta Faculdade, no 
valor de R$ 93,00 (noventa e três reais);

2.8.8 - declaração assinada pelo candidato de que não 
possui antecedentes criminais;

2.8.9 - declaração assinada pelo candidato de que tem 
conhecimento da Resolução Unesp-29/2015, regulamentada 
pela Portaria Unesp-209/2015.

OBS.: os documentos relacionados nos itens 2.8.1. a 2.8.5. 
deverão ser apresentados no original e acompanhados de cópias 
xerográficas, as quais ficarão retidas juntamente com os demais 
documentos, no ato de inscrição. 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.foar.unesp.br/#!/concursos/docente-e-pesquisador/.

NOTA: candidato estrangeiro.
a) - será permitido 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 proto-
colo do pedido do visto temporário.

b) - fica dispensando da apresentação dos comprovantes de 
quitação com a justiça eleitoral, bem como o serviço militar, se 
do sexo masculino.

2.9. - No caso de inscrição por procuração, deverão ser 
apresentados os documentos de mandato, de identidade do 
procurador e aqueles relacionados no subitem 2.8.

3. Da Redução do Valor da Taxa de Inscrição - Lei nº 
12.782/2007.

3.1. A redução do valor da taxa de inscrição, correspondente 
a 50% (cinqüenta por cento), será concedida aos candidatos 
interessados que preencham, cumulativamente, as seguintes 
condições previstas na Lei nº 12.782/2007:

I - Sejam estudantes, assim considerados os que se encon-
tram regularmente matriculados em curso superior, em nível de 
graduação ou pós-graduação.

II - Percebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salá-
rios mínimos, ou estejam desempregados.

1. - Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo CTA do Instituto de Física 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, exclu-
sivamente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/
admissao?codmnu=8580, no período acima indicado, devendo 
o candidato apresentar requerimento dirigido ao Diretor do 
Instituto de Física, contendo dados pessoais e Área de conhe-
cimento (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 título 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 aprovado.

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverá ministrar as disciplinas a serem atribuídas pela 
Comissão de Graduação.

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)
II. Prova Didática (peso 3)
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.

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 
Regimento da Unidade e, para o cálculo da média individual, a 
soma dos pesos será o quociente de divisão.

7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, 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 
remanescentes, 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. Disciplina: 4300111 - Física I - Cinemática vetorial. As 

leis de Newton. Trabalho e energia mecânica. Forças conser-
vativas e energia potencial. Oscilador harmônico. Forças não 
conservativas. Forças de atrito. Potência. Sistemas de duas ou 
mais partículas. Centro de massa. Conservação do momento. 
Impulsão. Colisões em uma e duas dimensões. Cinemática do 
corpo rígido. Representação vetorial das rotações. Torque e 
momento de inércia. Conservação do momento angular. Noções 
de dinâmica dos corpos rígidos. O oscilador harmônico. Oscila-
ções amortecidas e forçadas. Ressonância. Estática dos fluidos. 
Noções de hidrodinâmica.

II. Disciplina: 4300211 - Física III - Cargas elétricas e lei 
de Coulomb. Campo elétrico. Fluxo do campo elétrico e lei 
de Gauss. Trabalho de um campo elétrico, potencial elétrico e 
energia eletrostática. Condutores, indução eletrostática e capa-
citância. A corrente elétrica. Campo magnetostático. Lei de Biot 
Savart. Força de Lorentz. Lei de Ampère. Fluxo do vetor B. Força 
eletromotriz e indução. Lei de Faraday. Energia no campo mag-
nético. Movimento de cargas nos campos elétrico e magnético. 
Conservação de cargas e corrente de deslocamento. O campo 
eletromagnético e as equações de Maxwell na forma diferencial.

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?codmnu=8580, à página 
institucional do Instituto de Física 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 do Instituto de Física, para fins de homologação, após 
exame formal.

14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/12/2017, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse 
o prazo de dois anos.

15. 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.

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 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 do Instituto de Física da Universidade 
de São Paulo.

São Paulo, 20 de julho de 2017.
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