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(Curso de Pedagogia)" e "EDA0463 – Política e Organização 
da Educação Básica no Brasil (Curso de Licenciatura)" – Edital 
FEUSP 022/2016. Na mesma data aprovou “ad referendum” 
do Conselho Técnico Administrativo – CTA, a composição da 
Comissão Julgadora do referido Processo Seletivo, com segue: 
Professores Titulares: Profa. Dra. Sonia Maria Portella Kruppa 
(EDA-FEUSP), Profa. Dra. Paula Perin Vicentini (EDM-FEUSP) e 
Prof. Dr. Roni Cleber Dias de Menezes (EDF-FEUSP). Professores 
Suplentes: Prof. Dr. Ocimar Munhoz Alavarse (EDA-FEUSP) e Prof. 
Dr. Elie George Guimarães Ghanem Jr. (EDF-FEUSP). A Faculdade 
de Educação da USP convoca os candidatos acima, inscritos e 
habilitados para o Processo Seletivo para a função de Professor 
Contratado III (MS-3.1), conforme Edital FEUSP de Abertura nº 
22/2017, publicado no DOE de 13/07/2017, para o início do 
Processo que será realizado dia 26/07/2017 às 08.30 horas, na 
Sala 15 do Bloco B da FEUSP, à Av. da Universidade, 308, quando 
deverão tomar conhecimento, por escrito, do calendário das 
provas previstas no Edital acima referido.

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 EDITAL FZEA Nº 12/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
O Diretor 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 20/07/2017, estarão abertas por dez dias, no período das 8 
horas do dia 26/07/2017 às 17 horas do dia 04/08/2017, as ins-
crições para o processo seletivo para a contratação de 01 (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 Zootecnia, área de “Bovinocultura 
de Corte”, 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, 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 a seguinte disciplina:

I. Bovinocultura de Corte.
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 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 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. - Estação de monta, gestação, estação de parição e des-

mama em bovinos de corte no Brasil.
II. - Eficiência reprodutiva de bovinos de corte no Brasil.
III. - Nutrição da vaca e desenvolvimento fetal e pós-natal.
IV. - Eficiência do crescimento pós-desmama.
V. - Suplementação mineral de bovinos de corte em pas-

tagens.
VI. - Suplementação proteica e energética de bovinos de 

corte em pastagens.
VII. - Terminação de bovinos de corte em pastagens e em 

confinamento.
VIII. - Consumo de alimentos por taurinos e zebuínos, predi-

ção e fatores que afetam.
IX. - Eficiência alimentar de bovinos de corte.

11. Estética Musical
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS, PROPAGANDA 

E TURISMO
Especialidades:
1. Publicidade e Propaganda:
1.1. Fundamentos Teóricos e Éticos do Ecossistema Publici-

tário e da Propaganda.
1.2. Produção, Criatividade, Circulação e Consumo no Ecos-

sistema Publicitário.
1.3. Planejamento e Estratégias do Ecossistema Publicitário 

e da Propaganda.
2. Relações Públicas:
2.1. Relações Públicas: Pressupostos Históricos, Teóricos, 

Públicos e Opinião Pública.
2.2. Comunicação Organizacional: Conceitos e Abrangência.
2.3. Produção em Comunicação de Empresas e Instituições: 

Linguagem e Processos Midiáticos.
2.4. Redes e Comunicação Digitais.
3. Turismo:
3.1. Marcos Conceituais do Turismo.
3.2. Gestão de Organizações e Empresas Turísticas.
3.3. Ofertas e Métodos de Pesquisa em Turismo Histórico 

Cultural.
3.4. Aspectos Geográficos Aplicados ao Turismo.
3.5. Desenvolvimento do Turismo.
3.6. Aspectos Econômicos e Financeiros do Turismo.
DEPARTAMENTO DE CINEMA, RÁDIO E TELEVISÃO
Especialidades:
01. Administração e Produção Audiovisual.
02. Análise e Crítica Audiovisual.
03. Animação e Design em Movimento.
04. Direção Audiovisual.
05. Documentário Audiovisual.
06. Dramaturgia Audiovisual.
07. Economia do Audiovisual.
08. História do Audiovisual Brasileiro.
09. História Geral do Audiovisual.
10. Imagem para Mídias Audiovisuais.
11. Montagem e Edição Audiovisual.
12. Som para Meios Audiovisuais.
13. Teoria e Estética do Audiovisual.
14. Teorias Socioculturais do Audiovisual.
 - Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de 

Concursos (Assistência Acadêmica) da Escola de Comunicações 
e Artes da Universidade de São Paulo no endereço citado no 
item 1.1.

 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO 
PRETO
 COMUNICADO DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE SELEÇÃO
Em 21 de julho de 2017, é concedida aprovação “ad 

referendum”, do Conselho Técnico Administrativo da Comissão 
de Seleção encarregada do referido processo seletivo para con-
tratação de um docente por prazo determinado, como Professor 
Contratado III (Professor Doutor) ou Professor Contratado II 
(Professor Assistente), em jornada de 12 horas semanais de 
trabalho, no Departamento de Enfermagem Geral e Especia-
lizada/Áreas de Fundamentos de Enfermagem, Enfermagem 
Clinica e Administração Aplicada à Enfermagem, para atuar nas 
disciplinas: ERG 0232 Fundamentos de Enfermagem; ERG 0234 
Integralidade do Cuidado em Saúde III; ERG 0344 Fundamentos 
de Enfermagem; ERG 0343 Cuidado Integral em Saúde III; ERG 
0307 Cuidado Integral ao Adulto e ao Idoso Hospitalizados em 
Situação Clínica; ERG 0342 Cuidado Integral ao Adulto e ao 
Idoso Hospitalizados em Situação Clínica; ERG 0410 Organiza-
ção e Gestão em saúde e Enfermagem na atenção hospitalar; 
ERG 0309 Administração aplicada a enfermagem hospitalar; 
ERG 0340 Organização e Gestão em saúde e enfermagem na 
atenção hospitalar I; ERG 0341 Organização e Gestão em saúde 
e enfermagem na atenção hospitalar II, nos termos do Edital 
ATAC/SCAPAC 34/2017.

Membros efetivos:
Profª Drª Silvia Rita Marin da Silva Canini
Professor Associado do Departamento de Enfermagem 

Geral e Especializada da EERP-USP
Profª Drª Thais de Oliveira Gozzo
Professor Associado do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Saúde Pública da EERP/USP
Profª Drª Ana Carolina Guidorizzi Zanetti
Professor Doutor do Departamento de Enfermagem Psiqui-

átrica e Ciências Humanas da EERP/USP
Membros suplentes:
Profª Drª Fernanda Ludmilla Rossi Rocha
Professor Doutor do Departamento de Enfermagem Geral e 

Especializada da EERP/USP
Profª. Drª. Marislei Sanches Panobianco
Professor Associado do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Saúde Pública da EERP/USP
Profª. Drª. Kelly Graziani Giacchero Vedana
Professor Doutor do Departamento de Enfermagem Psiqui-

átrica e Ciências Humanas da EERP/USP
 COMUNICADO DE ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÕES
Em 21 de julho de 2017, é concedida aprovação “ad 

referendum”, do Conselho Técnico Administrativo da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, da 
inscrição da candidata com título de Doutor: 1) Beatriz Maria 
Jorge e dos candidatos com título de Mestre: 1) Sérgio Valverde 
Marques dos Santos, 2) Marcia Beatriz Berzoti Gonçalves, 3) 
Luciana Emi Kakushi Baldo e 4) Thais Helena Devitto Meira 
ao processo seletivo para contratação de um docente por 
prazo determinado, como Professor Contratado III (Professor 
Doutor) ou Professor Contratado II (Professor Assistente), em 
jornada de 12 horas semanais de trabalho, no Departamento de 
Enfermagem Geral e Especializada/Áreas de Fundamentos de 
Enfermagem, Enfermagem Clinica e Administração Aplicada à 
Enfermagem, para atuar nas disciplinas: ERG 0232 Fundamentos 
de Enfermagem; ERG 0234 Integralidade do Cuidado em Saúde 
III; ERG 0344 Fundamentos de Enfermagem; ERG 0343 Cuidado 
Integral em Saúde III; ERG 0307 Cuidado Integral ao Adulto e 
ao Idoso Hospitalizados em Situação Clínica; ERG 0342 Cuidado 
Integral ao Adulto e ao Idoso Hospitalizados em Situação Clíni-
ca; ERG 0410 Organização e Gestão em saúde e Enfermagem na 
atenção hospitalar; ERG 0309 Administração aplicada a enfer-
magem hospitalar; ERG 0340 Organização e Gestão em saúde 
e enfermagem na atenção hospitalar I; ERG 0341 Organização 
e Gestão em saúde e enfermagem na atenção hospitalar II, nos 
termos do Edital ATAC/SCAPAC – 34/2017.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
COMUNICADO REFERENTE AO EDITAL 022/2017
A Diretora da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo comunica que, em 24/07/2017, aprovou “ad referen-
dum” do Conselho Técnico Administrativo – CTA, as inscrições 
dos candidatos: Amélia Cristina Abreu Artes, Silene Ferreira 
Claro, Jaqueline Ferreira da Mota, Andrea Rodrigues Barbosa 
Marinho, Solange de Freitas Branco Lima, Roberto Catelli Junior, 
Iracema Santos do Nascimento, Cláudia Oliveira Pimenta e 
Juliana Gama Izar, no Processo Seletivo para a contratação de 01 
(um) docente por prazo determinado, como Professor Contrata-
do III (MS-3.1), com salário de 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, junto ao Departamento de Administração Escolar e 
Economia da Educação, para atuar nas disciplinas "EDA0221 – 
Política e Organização da Educação Básica I – POEB I” e “EDA 
222 – Política e Organização da Educação Básica II POEB II 

gação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 
São Paulo.

 - O concurso de Livre-Docência será regido pela Resolu-
ção nº 3745/90 (Regimento Geral da USP), pela Resolução nº 
3461/88 (Estatuto da USP), pela Resolução nº 4043/93 (Regi-
mento da ECA/USP).

 - Somente poderão candidatar-se os portadores do título 
de Doutor, outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de 
validade nacional.

1. Inscrições e Documentação
1.1 Os pedidos de inscrição serão recebidos no 1º andar 

na sala 127 Setor de Concursos Docentes (Assistência Acadê-
mica) da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 
São Paulo, sita a Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 de 2a 
a 6a feira das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h00, mediante 
apresentação de requerimento dirigido ao Diretor da Escola 
acompanhado dos seguintes documentos:

I – Original e uma cópia da prova de quitação com o serviço 
militar para os candidatos do sexo masculino;

II – Original e uma cópia do título de eleitor, com o com-
provante de votação da última eleição, prova de pagamento da 
respectiva multa ou da devida justificativa;

III – Original e uma cópia do RG ou RNE.
IV – Original e uma cópia da prova de que é portador do 

Título de Doutor, outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de 
validade nacional;

V – Memorial circunstanciado, em 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. Os comprovantes dos trabalhos aca-
dêmicos produzidos deverão ser acompanhados de um exemplar 
do respectivo trabalho. Toda a comprovação deverá ser anexada 
em apenas uma via;

VI – O candidato, a seu critério, poderá acrescentar ao 
memorial um "portfólio" de seus trabalhos;

VII – Dez exemplares de tese original ou de texto que siste-
matize criticamente a obra do candidato ou parte dela;

Paragrafo único: O material permanecerá depositado no 
Setor de Concursos da ECA, por 120 (cento e vinte) dias, a contar 
da homologação do Relatório Final da Comissão Julgadora pela 
Congregação da Unidade. Findo o prazo acima, e não havendo 
manifestações por parte dos inscritos para a retirada da respecti-
va documentação, ela será descartada em sua totalidade

1.2 Os candidatos em exercício de função docente na Uni-
versidade de São Paulo, bem como os candidatos estrangeiros 
serão dispensados da apresentação dos documentos referidos 
nos incisos I e II.

1.3. No Memorial, o candidato deverá salientar o conjunto 
de suas atividades didáticas e contribuições para o ensino.

1.4. Ao avaliar o memorial ao qual se refere ao inciso V, 
a Comissão Julgadora terá como base o documento intitulado 
"critérios de avaliação de memorial em concursos para obtenção 
de título de Livre-Docência e em concursos para provimento 
de cargo de Professor Titular" contidos na Portaria ECA nº 54, 
de 15.12.15, disponível no link http://www3.eca.usp.br/ata/
docs. A referida portaria apresenta itens a serem considerados 
como norteadores para a avaliação do memorial, sem prejuízo 
ao atendimento do disposto nos Artigos 150, 154, 165 e 171 
do Regimento Geral da USP e dos Artigos 80 e 83 do Estatuto 
da USP.

2. Provas
2.1 O concurso deverá ser realizado no prazo máximo de 

cento e vinte dias após a aprovação das inscrições.
2.2 O concurso de Livre-Docência consta de:
I. Prova Escrita - (peso 2);
II. Defesa de Tese ou de texto que sistematize criticamente 

a obra do candidato, ou parte dela - (peso 3);
III. Julgamento do Memorial com prova pública de arguição 

- (peso 3);
IV. Avaliação Didática - (peso 2).
3. Classificação
3.1 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.

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

4. Especialidades que integram os departamentos da ECA:
DEPARTAMENTO DE ARTES CÊNICAS
Especialidades:
01. Teoria e História do Teatro.
02. Dramaturgia.
03. Teatro Brasileiro.
04. Direção Teatral.
05. Interpretação Teatral.
06. Cenografia Teatral e Indumentária.
07. Teatro de Animação.
08. Teatro e Educação.
DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS
Especialidades:
01. Desenho.
02. Gravura, Matriz e Estampa.
03. Fotografia e Multimídia e Intermídia.
04. Expressão Tridimensional.
05. Pintura.
06. História da Arte.
07. Arte-Educação.
DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO E CULTURA
Especialidades:
01. Estudos da Informação: Biblioteconomia e Documen-

tação.
02. Organização e Representação da Informação e do 

Conhecimento.
03. Administração e Gestão da Informação.
04. Mediação Cultural.
05. Mediação da Informação em Ambientes Digitais.
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÕES E ARTES
Especialidades:
01. Comunicação e Linguagem.
02. Epistemologia, Teorias e Metodologias da Comunicação.
03. Comunicação e Educação.
04. Comunicação e Cultura.
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO E EDITORAÇÃO
Especialidades:
01. Fotografia e Jornalismo.
02. Jornalismo, Audiovisual e Multimídia.
03. Jornalismo e Cultura Digital.
04. Processos de Produção de Jornalismo.
05. História e Jornalismo.
06. Jornalismo e Linguagem.
07. Jornalismo: Filosofia, Ética e Legislação.
08. Teoria e Pesquisa em Comunicação.
09. Jornalismo, Gestão e Economia.
10. Jornalismo e Ciência.
11. Jornalismo e Interfaces Sociais.
12. Jornalismo Gráfico e Cultura Visual.
DEPARTAMENTO DE MÚSICA
Especialidades:
01. Regência.
02. Instrumento.
03. Musicologia.
04. Teoria da Música.
05. Composição.
06. Educação Musical.
07. Música e Tecnologia.
08. Colaboração Pianística.
09. Etnomusicologia.
10. Sonologia.

Melby Karina Zuniga Huertas (FEI/SP)
Suzane Strehlau (ESPM)
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 (disponível no link: http://www5.each.usp.br/
concursos-docentes) dirigido a Diretora da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades, contendo dados pessoais (nome, RG, 
CPF, nacionalidade, estado civil, telefones residencial e celular, 
endereços residencial e eletrônico) e área de conhecimento a 
que concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

I – documento de identificação;
II – Prova de que é portador do titulo de Doutor (para 

Professor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado 
II), outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade nacional

§ 1º - Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, 
fax, ou qualquer outro meio;

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

4. - Atribuição da função: Ministrar conteúdos teóricos 
das disciplinas Gestão de Canais, Gestão de Produtos e Novos 
Produtos e temas correlatos.

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:

1. - Prova Escrita:
I – a comissão organizará uma lista de dez pontos, com 

base no programa de concurso e dela dará conhecimento aos 
candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto;

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

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

IV – as anotações, efetuadas durante o período de consulta, 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;

V – a prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VI – cada prova será avaliada pelos membros da comissão 
julgadora, individualmente.

Parágrafo único – O candidato poderá propor a substituição 
de pontos, imediatamente após tomar conhecimento de seus 
enunciados, se entender que não pertencem ao programa do 
concurso, cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre 
a procedência da alegação.

2. - Prova didática:
I – a comissão julgadora, com base no programa do concur-

so, organizará uma lista de dez pontos, da qual os candidatos 
tomarão conhecimento, imediatamente antes do sorteio do 
ponto;

II – a realização da prova far-se-á vinte e quatro horas após 
o sorteio do ponto;

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

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

V – a prova didática será pública.
§ 1º – 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.

§ 2º – O candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação.

§ 3º – As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

6. - Ao término das provas, cada candidato terá de cada 
examinador uma nota final, que será a média ponderada das 
notas por ele conferidas.

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

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

9. - A comissão julgadora fará o relatório final do concurso
10. - Os candidatos deverão comparecer no dia 14/09/2017 

as 9h, na Sala de concursos da Biblioteca da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades – EACH, Av Arlindo Béttio, 1000 – 
Ermelino Matarazzo, para o conhecimento do cronograma das 
provas. O não comparecimento implicará automaticamente na 
desistência do candidato.

11. - O Programa do Processo Seletivo é o seguinte:
1. Canais de Marketing: conceitos e funções;
2. Segmentação e Posicionamento de canais;
3. Configuração de canais: integração vertical x terceiri-

zação;
4. Poder, conflito e cooperação de canais;
5. Logística e gestão de cadeia de suprimentos;
6. Canais em ambientes digitais;
7. Conceito de produto e ciclo de vida do produto;
8. Gestão do Portfólio de Produtos;
9. Gerência e Gerente de Produtos;
10. Estratégias de inovação em produtos;
11. Embalagens;
12. Decisões de investimento em novos produtos;
13. Construção e posicionamento de marcas no portfólio 

de produtos;
14. Resolução de Problemas.
12. - O resultado do processo seletivo será homologado 

pelo CTA.
13. - A contratação será por prazo determinado e vigorará a 

partir da data do exercício até 31 de julho de 2018, nos termos 
estabelecidos na Resolução nº 5.872, publicada no D.O.E. de 
29/09/2010, alterada pela Resolução n° 6060/2012, publicada 
no D.O.E. de 28/02/2012, com possibilidade de prorrogações, 
desde que a soma dos períodos não ultrapasse o prazo de 
dois anos.

14. - O docente contratado por prazo determinado ficará 
submetido ao Estatuto dos Servidores da Universidade de São 
Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência Social – 
RGPS.

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

pela USP.
2. - Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça 

outro cargo, emprego ou função pública.
16. - Informações adicionais, bem como normas pertinentes 

ao processo seletivo, poderão ser obtidas na Seção de Apoio 
Acadêmico da EACH, no endereço acima citado, ou através do 
telefone (11) 3091-1003, ou pelo e-mail: apoio-each@usp.br, ou 
ainda no site: www.each.usp.br.

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
EDITAL 42/2017/ECA – ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA 

O CONCURSO DE HABILITAÇÃO À LIVRE-DOCÊNCIA, JUNTO À 
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES DA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO.

 - De acordo com a Legislação vigente, faço público que 
estarão abertas, pelo período de 15 dias, a contar de 01 a 15 
de agosto de 2017, as inscrições ao concurso para habilitação 
à Livre-Docência nas Especialidades que integram os Departa-
mentos abaixo relacionados no item 4 deste edital, tal como 
definidas pelo Conselho Técnico Administrativo e pela Congre-
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