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4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverá ministrar a(s) seguinte(s) disciplina(s):

I. Física do Solo
II. Tecnologia do Solo
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 2)
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 Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
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. Constituintes do Solo: Granulometria e textura do solo. As 

frações areia, silte e argila. Forma e composição das partículas 
do solo. Superfície específica. Comportamento e importância 
para o manejo do solo.

II. Estrutura do Solo: Agregação e estrutura do solo. Poro-
sidade do solo. Efeitos da matéria orgânica. Influência da água. 
Gênese e estabilidade dos agregados. Deformação da estrutura 
do solo e sua importância no manejo do solo. Restauração da 
estrutura. Efeitos da estrutura no crescimento vegetal.

III. Água no Solo: Retenção de água no solo. Conteúdo de 
água no solo. Estado energético da água no solo. Fluxo da água 
no solo. Equações de fluxo. Fluxo em solo saturado. Fluxo em 
solo não-saturado. Balanço de água no campo. Capacidade de 
campo e ponto de murchamento permanente.

IV Aeração do solo: Composição do ar do solo. O processo 
de aeração do solo e seu controle. Exigências das raízes das 
plantas em oxigênio. Influência da porosidade na aeração. 
Influência da aeração no crescimento vegetal. Aeração e com-
pactação do solo.

V Resistência do Solo à Penetração: O processo de defor-
mação da estrutura do solo. Ação da resistência do solo à pene-
tração no desenvolvimento de plantas. Medida da resistência 
do Solo à penetração. Influência do conteúdo de água no solo.

VI Compactação do Solo: Definição da compactação do 
solo. Avaliação da compactação do solo. Consequências para o 
desenvolvimento de plantas. Causas da compactação do solo. 
Controle da compactação do solo.

VII Propriedades Físicas do Solo e sua Relação com o 
Desenvolvimento de Plantas: Parâmetros físicos do solo direta-
mente relacionados ao desenvolvimento de plantas. Fatores que 
influenciam a quantificação da qualidade física do solo ideal 
para o crescimento de plantas. Estratégias para a avaliação da 
degradação física do solo.

VIII Heterogeneidade dos Solos no Campo: Amostragem. 
Esquemas de amostragem. Número de amostras. Coleta de 
amostras indeformadas. Variabilidade espacial de propriedades 
físicas do solo. Aplicação de funções lineares e não lineares 
na modelagem de propriedades físicas do solo. Variabilidade 
espacial e Geoestatística.

IX Deterioração Física do Solo: Definição de qualidade física 
do solo. Quantificação de parâmetros físicos do solo, indicadores 
da qualidade física do solo. Metodologia para a identificação da 
densidade crítica do solo.

X Metodologia e Equipamentos em Física do Solo: Métodos 
de medidas das propriedades físicas do solo sob condições de 
campo e de laboratório. Penetrômetro. O tensiômetro. A Sonda 
de Nêutrons. O TDR.

XI Temperatura do solo: Importância da temperatura do 
solo. Fatores externos e internos condicionantes do regime 
térmico do solo. Instrumentos para a medição da temperatura 
do solo.

11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 
do andamento do processo seletivo, por meio de 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 Conselho Técnico Administrativo da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz, para fins de homologação, após 
exame formal.

14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/7/2018, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse 
o prazo de dois anos.

15. Os docentes contratados por prazo determinado 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;

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 Escola de Escola de Engenharia de Lorena 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. - Medidas de Dureza. Conceitos, tipos de ensaio. Ensaio 

de dureza por penetração: principais escalas e equipamentos. 
Ensaio de microdureza. Dureza ao choque.

II. - O ensaio de tração. Parâmetros de ensaio. Propriedades 
obtidas no ensaio. Curvas tensão-deformação de engenharia e 
real. Técnicas experimentais e de tratamento dos dados. Cálculo 
das propriedades mecânicas do material.

III. - Ensaios de flexão a três e quatro pontos: determinação 
do módulo de ruptura e módulo de Young. Materiais e amostras 
a serem ensaiadas. Principais fatores que determinam a ocorrên-
cia de erros no ensaio de flexão.

IV. - Ensaio de impacto. Fatores que concorrem para a 
fratura frágil dos materiais. A transição dúctil-frágil. Técnicas 
de ensaio Charpy e Izod. Parâmetros medidos no ensaio e sua 
avaliação.

V. - Conceito de fadiga dos materiais. Aspectos mecânicos 
e metalúrgicos. Estágios da fadiga dos metais e ligas. Técnicas 
de ensaio de fadiga de alto-ciclo e baixo-ciclo. Propagação da 
trinca por fadiga.

VI. - Tensão e Deformação em Membros Carregados Axial-
mente: Elasticidade linear e o Módulo de Young, sistemas de 
barras isostáticos.

VII. - Tensão e Deformação em Membros Carregados 
Axialmente: Sistemas hiperestáticos e efeitos de variação da 
temperatura.

VIII. - Análise de Tensão: Variação da tensão com o plano de 
corte; Estado plano de tensão; tensões principais; O Círculo de 
Mohr para tensão plana.

IX. - Análise de Deformação: Deformação angular e módulo 
de elasticidade transversal; o coeficiente de Poisson; Transforma-
ção do estado plano de deformação.

X. - Relações tensão-deformação no regime elástico: Elas-
ticidade, homogeneidade e isotropia; Lei de Hooke para tensão 
triaxial em materiais isotrópicos; Relações entre as constantes 
elásticas.

XI. - Vasos de pressão de paredes finas.
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 
Escola de Engenharia de Lorena (http://www.atac.eel.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 
Conselho Técnico-Administrativo da Escola de Engenharia de 
Lorena, para fins de homologação, após exame formal.

13. As contratações serão por prazo determinado e vigora-
rão pelo prazo de 6 (seis) meses, a partir da data do exercício, 
nos termos estabelecidos na Resolução 5.872/10 e alterações 
posteriores, bem como da Resolução nº 7.354/17. A prorrogação 
do prazo de vigência das contratações, por mais 6 (seis) meses, 
dependerá de análise, pela Pró-Reitoria de Graduação, das 
informações sobre o andamento da produção do livro didático.

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 Escola de Engenharia de Lorena 
da USP, situada à Estrada Municipal do Campinho, s/nº, em 
Lorena, SP.

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ 
DE QUEIROZ
 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ
EDITAL/ESALQ/USP/ATAC/035¬¬¬-2017
ABERTURA DE PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE UM 

PROFESSOR TEMPORÁRIO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA 
DO SOLO

O Diretor da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Quei-
roz” da Universidade de São Paulo torna público a todos os 
interessados que, conforme aprovação “ad referendum” do Con-
selho Técnico Administrativo, de 26/07/2017, estarão abertas 
por dez (10) dias, no período das 8h do dia 01 de agosto 2017 
às 16h do dia 10 de agosto 2017 as inscrições para o processo 
seletivo para a contratação de um 01 (um) docente por prazo 
determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1), com salá-
rio de R$ 1.849,66 (um mil, oitocentos e quarenta e nove reais 
e sessenta e seis centavos), referência: mês de maio de 2017, 
com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, junto ao 
Departamento de Ciência do Solo, Área de Física do Solo, 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 Conselho Técnico Administrativo da ESALQ/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, exclusivamen-
te, por meio do endereço https;//uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor da Escola Superior de Agri-
cultura “Luiz de Queiroz”, contendo dados pessoais e Área de 
conhecimento (Física do Solo) 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(s) aprovado(s).

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA
 EDITAL ATAc/EEL/USP – 33 /2017
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO DOCENTE 

SIMPLIFICADO (E POR TEMPO DETERMINADO) E CONVOCAÇÃO 
PARA AS PROVAS NA ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

O Vice-Diretor da Escola de Engenharia de Lorena da 
Universidade de São Paulo (EEL/USP) torna público a todos os 
interessados que, de acordo com o decidido “ad referendum” 
do Conselho Técnico-Administrativo - CTA, estarão abertas pelo 
prazo de 10 dias, no período das 8 horas do dia 31/07/2017 às 
17 horas do dia 09/08/2017, as inscrições para o processo seleti-
vo para a contratação de 1 (um) docente por prazo determinado, 
como Professor Contratado III (MS-3.1, para os candidatos com 
título de Doutor), recebendo o 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 (maio/2016), ou como 
Professor Contratado I (MS-1, para os contratados somente 
portadores de diploma de graduação), com salário de R$ 893,95, 
referência mês de maio de 2016, com jornada de 12 horas 
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Engenharia 
de Materiais - LOM, na área de conhecimento de Mecânica 
dos Sólidos, 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 Conselho Técnico- Administrativo da Escola de Engenharia 
de Lorena 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 EEL, contendo dados pes-
soais 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 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 
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.

2.3. A EEL não se responsabiliza por inscrições não rece-
bidas em decorrência de eventuais problemas técnicos ou 
falhas na transmissão de dados. Não serão aceitos pedidos de 
inscrição submetidos após o horário e o prazo estipulados no 
presente Edital.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do aprovado.

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser 
contratado, deverá ministrar as seguintes disciplinas: LOM3011 
– Ensaios Mecânicos e LOM3081 – Introdução à Mecânica dos 
Sólidos

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 1)
II. Prova Didática (peso 2)
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;

4.1. A admissão do professor será feita por hora–aula em 
turnos e horários atribuídos pela Coordenadoria/Departamento 
de Curso, semestralmente e, para cada 02 (duas) horas-aula será 
atribuída 01 (uma) hora atividade (50%) para o desenvolvimen-
to das atividades inerentes à função, incluindo preparo de aulas 
e reuniões pedagógicas, dentre outras, a serem desenvolvidas 
pelo professor, a critério de sua Direção e do Plano de Curso.

4.2. O Contrato de Trabalho decorrente da admissão, será 
celebrado pelo prazo máximo de 1 (um) ano, prorrogável se 
necessário for por igual período, nos termos do parágrafo 5º 
do artigo 52 da Lei Complementar nº 1.044/2008, acrescentado 
pelo inciso V do artigo 2º da Lei Complementar nº 1.240/2014.

5. O início do exercício é condicionado à entrega do ates-
tado de Saúde Ocupacional, demonstrando sua aptidão para o 
exercício da função pública de docente e, ainda, a publicação 
do Ato Decisório, em caso de encontrar-se em acumulação 
remunerada, nos termos do inciso XVI do artigo 37 da Consti-
tuição Federal.

6. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado 
será de 01 (um) ano, a partir da data da homologação pelo 
Diretor da FATEC, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano, 
a pedido do mesmo.

7. No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, 
caso haja necessidade de docente para a mesma disciplina, na 
FATEC em questão ou em outra, poderão ser convocados can-
didatos classificados e excedentes, de acordo com o Edital de 
classificação dos candidatos.

7.1. Em caráter excepcional, e a critério da direção da Fatec, 
poderão ser convocados candidatos classificados e excedentes, 
para ministrar aulas em disciplina diferente daquela ofertada 
no Processo Seletivo Simplificado, desde que pertencente a 
área informada no item 2, do inciso I – Da Função Docente, do 
presente Edital, após a manifestação do órgão competente do 
Centro Paula Souza.

8. A inexatidão de informações ou irregularidades de 
documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o 
candidato do certame público de Processo Seletivo Simplificado, 
anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo 
das sanções penais aplicáveis à falsidade de declaração.

9. Caberá ao candidato comprovar que os diplomas, cer-
tificados e títulos sejam provenientes de cursos reconhecidos 
credenciados ou recomendados e, quando realizados no exte-
rior, sejam revalidados por Universidade Pública ou Instituição 
Oficial.

10. Todas as fases referentes ao Processo Seletivo Simplifi-
cado serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
(DOE) em sua Seção I, bem como divulgadas na Unidade de 
Ensino e no Portal de Concurso Público do Estado, mantido pela 
Unidade Central de Recursos Humanos do Estado, da Secretaria 
de Planejamento e Gestão.

10.1. A Deliberação CEETEPS 017 de 16/07/2015, encontra-
-se afixada nas dependências da FATEC.

*
 FATEC JORNALISTA OMAIR FAGUNDES DE OLIVEIRA – BRA-

GANÇA PAULISTA
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR 

– EDITAL Nº 183/02/2017 – PROCESSO Nº 2767/2017
DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE 07/07/2017.
 - O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC Jornalista 

Omair Fagundes de Oliveira – Bragança Paulista, no uso das 
atribuições e competências conferidas por meio da Portaria 
CEETEPS-GDS nº 914, de 14, publicada no DOE de 15/01/2015, 
republicada no DOE de 28/01/2015 e o Capítulo XIII do edital 
de abertura de inscrições, INDEFERE o recurso interposto por 
Daniela Pereira Mendes Peres, RG 45.047.452-5, inscrito sob 
o nº 19, pelo não cumprimento ao que se refere o Artigo 2 
do Capítulo V, página 5 do edital de abertura de inscrições nº 
183/02/2017 que estabelece que são condições para a inscrição: 
estar qualificado no item 2.13 do mesmo capítulo, pagina 7: Pos-
suir Curriculum Vitae cadastrado na Plataforma Lattes, do CNPq, 
atualizado, devendo o candidato levar o número do cadastro 
para informar na ficha de inscrição. Esta comissão entende que, 
pela conjugação dos dois itens relatados, o candidato deve estar 
com o seu currículo atualizado na Plataforma Lattes e informar 
o número do cadastro na ficha de inscrição, o que não ocorreu. 
A comissão ainda não considera oportuna qualquer aceitação 
posterior de documentos, pois viria contrariar o edital. Sendo 
que os demais candidatos cumpriram as exigências do edital no 
momento devido. Assim sendo, a comissão INDEFERE o recurso 
pois julga o referido improcedente pelo não cumprimento do 
que determina do edital.

**
FATEC JORNALISTA OMAIR FAGUNDES DE OLIVEIRA – BRA-

GANÇA PAULISTA
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR 

– EDITAL Nº 183/02/2017 – PROCESSO Nº 2767/2017
DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE 28/06/2017.
 - O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC Jornalista 

Omair Fagundes de Oliveira – Bragança Paulista, no uso das 
atribuições e competências conferidas por meio da Portaria 
CEETEPS-GDS nº 914, de 14, publicada no DOE de 15/01/2015, 
republicada no DOE de 28/01/2015 e o Capítulo XIII do edital 
de abertura de inscrições, INDEFERE o recurso interposto por 
Queliane Ribeiro Rocha, RG 43.407.399-4, inscrito sob o nº 13, 
pelo não cumprimento ao Artigo Nº 2 do Capítulo III – DOS 
REQUISITO DE TITULAÇÃO, Itens 1 E 2 do Edital de Abertura de 
Inscrições N° 183/02/2017, estabelece: 1. Graduação e titulação 
em programas de mestrado ou doutorado reconhecidos ou reco-
mentados na forma da lei, sendo a graduação ou a titulação na 
área da disciplina e possuir, ou; 2. Graduação e especialização, 
cumulativamente, na área da disciplina e possuir experiência 
profissional relevante de pelo menos 03 anos na área da disci-
plina. Esta Comissão entende que os itens acima relatados, em 
conjugação com o item 8.4 do Capítulo XII – DA CLASSIFICA-
ÇÃO, CRITÉRIOS DE DESEMPATE, CONVOCAÇÃO E ADMISSÃO, 
que diz que: O candidato que, por ocasião da convocação aceitar 
as aulas oferecidas, porém, no ato da entrega das documenta-
ções para a formalização da admissão não comprovar possuir o 
requisito de titulação descrito no referido capítulo III deste Edi-
tal, terá exaurido todos os direitos decorrentes de sua habilita-
ção no concurso, impedirá a contratação do candidato aprovado 
no concurso, tendo em vista que a conclusão da especialização 
comprovada se dará em 09/06/2018 e a admissão funcional será 
em data anterior. Assim sendo a comissão INDEFERE o recurso, 
pois julga o referido improcedente pelo não cumprimento do 
que determina o edital.
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 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES
  ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES –
 Comunicado
A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

da Universidade de São Paulo aprovou, “ad referendum” do 
Conselho Técnico Administrativo, em 26.07.2017, as inscrições 
das candidatas: Jéssica Urtado da Silva, Leonor Ramos Pinheiro, 
Michelle Gonçalves da Silva, Francine Even de Sousa Cavalieri, 
Glauce Cristine Ferreira Soares e Vivian Oliveira dos Santos no 
processo seletivo para a contratação docente por prazo determi-
nado, como Professor contratado, em jornada de 12 (doze) horas 
semanais de trabalho, no curso de Obstetrícia na área Assistir e 
Cuidar em Obstetrícia, conforme exigências do Edital EACH/ATAc 
047/2017, publicado no D.O.E. de 11.07.2017.
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