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

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 cada item/subitem, o 

candidato com maior somatório receberá a pontuação máxima e 
os demais serão pontuados a partir de regra de três. A nota final 
será calculada atribuindo-se nota 10 (dez) para o candidato com 
maior pontuação na nota bruta. Para análise curricular serão 
observados os seguintes critérios de avaliação e julgamento: I) 
Títulos acadêmicos (Pontos: 0 a 10 – Peso 1): Curso de Especia-
lização na área de Prótese com carga horária mínima de 650 
horas (2,0 pontos); Mestrado na área de Prótese (2,5 pontos); 
Doutorado na área de Prótese (4,0 pontos); Pós-doutorado na 
área de Prótese (1,5 ponto);

II) Atividades de ensino/didática na área (Pontos: 0 a 10 
– Peso 1):

II.1-Docência (4,5 Pontos):
II.1.1- Experiência docente na área de Prótese Fixa Conven-

cional e Sobre Implante.
- Aula graduação. (3,0 pontos)
- Aula pós-graduação:
 - stricto sensu.(0,5 ponto)
 - Lato sensu. (0,5 ponto)
II.1.2- Estágio docência na área de Prótese Fixa Conven-

cional e Sobre Implantes, com período mínimo de 6 meses (0,5 
ponto)

II.2-Cursos ministrados (1 Ponto):
Palestras e Conferências proferidas na área de Prótese Fixa 

Convencional e Sobre Implantes (1,0 ponto)
II.3-Orientação de trabalhos (4 Pontos):
 - Iniciação Científica (0,50 ponto)
 - Monografias (curso de especialização, residência, aprimo-

ramento). (0,50 ponto)
 - Mestrado orientador (0,75 ponto)
 - Mestrado co-orientador (0,50 ponto)
 - Doutorado orientador (1,25 ponto)
 - Doutorado co-orientador (0,50 ponto)
II.4- Participação como titular em Bancas Examinadoras 

(0,5 Ponto):
 - Exame Geral de qualificação (0,05)
 - Monografia (0,05)
 - Mestrado (0,10)
 - Doutorado (0,10)
 - Concurso publico (0,20);
III) Atividades Científicas (Pontos: 0 a 10 – Peso 1):
III.1- Atividades científicas (10 Pontos):
EVENTOS (1 Ponto)
III.1.1- Apresentação de trabalhos no Brasil. (0,10 ponto)
III.1.2- Apresentação de trabalhos no Exterior. (0,15 ponto)
III.1.3- Publicação de resumos em anais
- no Brasil. (0,10 ponto)
- no Exterior. (0,15 ponto)
III.1.4- Publicação de resumos em periódicos com ISSN/ISBN
- no Brasil. (0,2 ponto)
- no Exterior. (0,3 ponto)
PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS COMPLETOS (7,5 Pontos)
III.1.5- Publicação de trabalhos completos e/ou aceitos
Publicações: segundo o fator de impacto vigente (FI) da 

revista. A classificação será realizada de acordo com os critérios 
abaixo:

1. - FI\>ou = a 4: (10 pontos)
2. - 2\< =FI\< 4: (6 pontos)
3. - 1\< =FI \< 2: (5 pontos)
4. - 0\< =FI \< 1: (4 pontos)
5. - Indexada sem valor de impacto: (2 pontos)
Cada publicação será devidamente pontuada e somada.
Obs: Fonte de pesquisa de base de dados:
Periódicos internacionais: http://ulrichsweb.serialssolutions.

com/
Periódicos nacionais: www.bireme.br
III.1.6- Livros
- Livros editados como autor Nacional. (8 pontos)
- Livros editados como autor Internacional. (10 pontos)
III.1.7- Capítulos de livros
Nacional. (5 pontos)
Internacional. (6 pontos)
RECURSOS (1,5 Ponto)
III.1.8- Captação de Recursos
- Jovem pesquisador. (0,10 ponto)
- Auxilio a pesquisa outorgado. (0,10 ponto)
- Projetos temáticos (projetos de grande porte com duração 

mínima de 4 anos). (0,30 ponto)
III.1.9- Captação de bolsas
- Iniciação Cientifica. (0,10 ponto)
- Treinamento técnico. (0,10 ponto)
- Mestrado. (0,20 ponto)
- Doutorado. (0,20 ponto)
III.1.10- Outros
- Auxilio Participação em Eventos. (0,05 ponto)
- Auxilio para Estágio no Exterior. (0,05 ponto)
- Auxilio Professor Visitante do Exterior. (0,05 ponto)
- Auxílio Publicação. (0,05 ponto)
- Patentes. (0,20 ponto)
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. No início da apresentação 

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Odontologia
 Edital nº 039/2017-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 28/07/2017, 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) Professor Substituto, sob o regime jurídico da 
CLT, em jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, no 
Conjunto de Disciplinas de Prótese Fixa Convencional e Sobre 
Implantes I; Prótese Fixa Convencional e Sobre Implantes II do 
Departamento de Materiais Odontológicos e Prótese da Faculda-
de 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 Odon-
tologia e possuir, no mínimo, o título de Doutor em Reabilitação 
Oral (Área de Prótese);

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 em 
Reabilitação Oral (Área de Prótese), 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.

I) - Memorial circunstanciado, em 10 (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;

II) - No mínimo, 10 (dez) exemplares de tese original ou 
de texto que sistematize criticamente a obra do candidato ou 
parte dela.

III) - No memorial, o candidato deverá salientar o conjunto 
de suas atividades didáticas e contribuições para o ensino.

IV) - A documentação citada no memorial deverá ser entre-
gue em uma via, acondicionada em pastas, com indicação dos 
números dos documentos contidos em cada uma delas. Cada 
comprovante de título, trabalho e atividade, deverá estar nume-
rado de forma a corresponder à numeração com a qual foram 
citadas no memorial;

V) - O texto sistematizado, alternativo da tese original, deve 
ser elaborado de forma crítica, com a necessária articulação 
teórica, precedido por uma introdução e completado pelas con-
clusões, devendo ser individual, de autoria do próprio candidato 
e redigido em português. Os trabalhos nos quais se fundamenta 
o texto desenvolvido podem eventualmente ter sido produzidos 
em co-autoria com outros pesquisadores e devem ser anexados 
em qualquer língua em que estejam escritos, podendo a Con-
gregação do IAU solicitar ao candidato a sua tradução, caso 
considere necessário.

VI) - Prova de que é portador do Título de Doutor, outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional.

VII) -  Lista dos comprovantes citados no memorial, incluin-
do a numeração correspondente, assinada pelo candidato.

3º.) As inscrições serão julgadas pela Congregação do IAU, 
em seu aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
máximo de 120 (cento e vinte dias), contados a partir da data 
da publicação da aprovação das inscrições no Diário Oficial do 
Estado.

4º.) Aplicam-se ao concurso as seguintes normas específicas 
(Artigo 31 do Regimento do IAU):

I – os pesos das provas do concurso de livre-docência são 
os seguintes:

a) - prova escrita: 2 (dois);
b) - defesa de tese original ou de texto que sistematize 

criticamente a obra do candidato ou parte dela: 3 (três);
c) - julgamento do memorial com prova pública de arguição: 

3 (três);
d) - prova pública oral de erudição, conforme Artigo 156 do 

Regimento Geral: 2 (dois);
II - No julgamento do memorial e a prova pública de 

arguição, os membros da Comissão Julgadora analisarão o 
grau de independência científica do candidato, medido pela sua 
participação efetiva em publicações de prestígio na área, pelo 
estabelecimento de linhas próprias de pesquisa, pelas suas ati-
vidades no ensino de graduação e pós-graduação, na extensão 
universitária e na gestão acadêmica, além da capacidade de 
formação de pessoal.

5º.) A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem 
geral e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto no 
artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP:

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 5 
(cinco) horas de duração da prova;

III) - Durante 60 (sessenta) minutos, após o sorteio, será 
permitida 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 primeiro – O candidato poderá propor a substi-
tuição 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.

6º.) Na defesa pública de tese ou de texto elaborado, os 
examinadores levarão em conta o valor intrínseco do trabalho, o 
domínio do assunto abordado, bem como a contribuição original 
do candidato na área de conhecimento pertinente.

7º) Na defesa pública de tese ou de texto serão obedecidas 
as seguintes normas:

I) - A tese ou texto será enviado a cada membro da comis-
são 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.

8º.) O julgamento do memorial e a avaliação da prova 
pública de arguição serão expressos mediante nota global, atri-
buída após a arguição de todos os candidatos, devendo refletir 
o desempenho na arguição, bem como o mérito dos candidatos.

§ 1º - O mérito dos candidatos será julgado com base no 
conjunto de suas atividades, que poderão compreender:

I) - Produção científica, literária, filosófica, ou artística;
II) - Atividade didática;
III) - Atividades de formação e orientação de discípulos;
IV) - Atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
V) - Atividades profissionais, ou outras, quando for o caso;
VI) - Diplomas e outras dignidades universitárias.
§ 2º - A comissão julgadora considerará, de preferência, os 

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

9º) A prova pública oral de erudição deverá ser realizada de 
acordo com o programa publicado no edital. Destina-se a verifi-
car a capacidade de organização, a produção ou o desempenho 
didático do candidato.

§ 1º. - Compete à comissão julgadora decidir se o tema 
escolhido pelo candidato é pertinente ao programa.

§ 2º. - O candidato, em sua exposição, não poderá exceder 
a sessenta minutos.

§ 3º. - Ao final da apresentação, cada membro da comissão 
poderá solicitar esclarecimentos ao candidato, não podendo o 
tempo máximo, entre perguntas e respostas, superar sessenta 
minutos.

§ 4º. - Cada examinador, após o término da prova pública 
de erudição de todos os candidatos, dará a nota, encerrando-a 
em envelope individual.

§ 5º. - As notas da prova pública de erudição serão atribuí-
das após o término das provas de todos os candidatos.

§ 6º. - A prova oral de erudição será pública e constará de 
aula, em nível de pós-graduação.

10º.) Findo o julgamento do concurso, a Comissão Julgadora 
elaborará Relatório circunstanciado sobre o desempenho dos 
candidatos, justificando as notas, o qual, posteriormente, deverá 
ser apreciado pela Congregação, para fins de homologação. 
O resultado será proclamado imediatamente pela Comissão 
Julgadora, em sessão pública, sendo considerados habilitados 
os candidatos que alcançarem, da maioria dos examinadores, 
nota final mínima 7 (sete).

Os programas que servirão de base ao concurso e demais 
informações, poderão ser obtidos na Assistência Técnica Acadê-
mica do IAU, (16) 3373-8765, email: iau.colegiados@sc.usp.br.

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 Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” da USP, Piracicaba,SP.

 MUSEU PAULISTA
 MUSEU PAULISTA
EDITAL DAPECE 002/2017 (Proc. USP nº 2016.1.18.33.0)
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO DE 

LIVRE-DOCÊNCIA JUNTO AO MUSEU PAULISTA DA UNIVERSI-
DADE DE SÃO PAULO.

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
 Comunicado
Terá início no dia 31 de julho de 2017, às 8 horas, sala de 

reuniões da diretoria do prédio FEA-1, na Cidade Universitária 
Armando de Salles Oliveira, o concurso de Livre-Docência do 
Departamento de Administração, na especialidade “Gestão de 
Pessoas”, aberto pelo Edital 24/2016, no qual está inscrita a 
candidata Doutora Nildes Raimunda Pitombo Leite.

A comissão julgadora será constituída pelos seguintes 
Professores Doutores: Joel Souza Dutra – Presidente, do Depar-
tamento de Administração da FEA-USP, Arnaldo José Fran-
ca Mazzei Nogueira (EAD-FEA-USP); Eduardo Camargo Oliva 
(UCSC); Luciano Venelli Costa (UMESP) e José Roberto Montes 
Heloani (UNICAMP).

Ficam, pelo presente edital, convocados a candidata inscrita 
e a Comissão Julgadora.

 INSTITUTO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO - IAU
EDITAL IAU-ATAC 8/2017
Abertura de inscrições para o concurso de títulos e provas 

visando à obtenção do Título de Livre-Docente junto ao Instituto 
de Arquitetura e Urbanismo - IAU da Universidade de São Paulo.

O Diretor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo torna 
público a todos os interessados, de acordo com a deliberação 
da Congregação, em sua 74ª sessão realizada em 5/7/2017, que 
estarão abertas, durante o mês de Agosto de 2017, das 9 às 12 
horas e das 14 às 17 horas, nos dias úteis, exceto feriados e 
pontos facultativos, as inscrições ao Concurso Público de Títulos 
e Provas visando à obtenção do Título de Livre-Docente junto ao 
Instituto de Arquitetura e Urbanismo – IAU da USP.

1º.) O concurso será regido, no que couber, pelo disposto no 
Estatuto da USP, no Regimento Geral da USP e no Regimento do 
IAU (baixado pela Resolução 5935 de 26/07/2011), consoante a 
seguinte indicação:

Área de Conhecimento: TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITE-
TURA E DO URBANISMO

Programa:
- Desenvolvimento da cidade industrial e a urbanística 

moderna;
- Vanguardas históricas e a metrópole industrial;
- Os mestres da arquitetura moderna e a consolidação 

dos CIAM;
- Tecnologia, arquitetura e urbanismo modernos;
- Referências teóricas e culturais do movimento moderno 

no Brasil;
- Cidade, paisagem e território na arquitetura brasileira;
- Habitação e cidade no Brasil do século XX;
- Os CIAM do pós-segunda guerra e os questionamentos do 

movimento moderno;
- Crise do movimento moderno e emergência do pós-

-modernismo;
- Cidade, lugar, contexto: Memória e história na arquitetura 

contemporânea;
- Espaço público, cultura e a renovação urbana.
Área de Conhecimento: REPRESENTAÇÃO E LINGUAGEM
Programa:
- Desenho como forma de expressão e pensamento.
- A arquitetura e suas representações espaciais e bidimen-

sionais.
- O campo expandido da obra de arte tridimensional.
- As possibilidades dos materiais e a criação na arquitetura 

e na arte
- Cultura e meios digitais.
- Processos de concepção digital do espaço e da imagem.
- Interfaces da arquitetura com as diversas linguagens 

espaciais e visuais.
- Design, arte e arquitetura.
- Experimentação em arte e arquitetura a partir da década 

de 1960.
- Arte, arquitetura, espaço urbano e espaço público.
- Possibilidades de leituras da arquitetura e da cidade.
Área de Conhecimento: PROJETO DE ARQUITETURA E DE 

URBANISMO
Programa:
- Concepção estética, espacial e construtiva no projeto de 

arquitetura.
- Organização interna e concepção urbana no projeto 

habitacional.
- Projeto urbanístico e redes de infraestrutura e de serviços 

urbanos.
- Arquitetura e Cidade.
- Projeto, paisagem e território.
- Patrimônio histórico: estratégias de intervenção no edifício 

e na cidade.
- Urbanismo contemporâneo e meio ambiente.
- Referencias teóricas da arquitetura e do urbanismo moder-

nos e suas leituras no Brasil.
- Urbanismo e cidade brasileira no século XX.
- Questões metodológicas da pesquisa em projeto de arqui-

tetura e de urbanismo.
- Arte, arquitetura e espaço urbano.
Área de conhecimento: ARQUITETURA, URBANISMO E 

TECNOLOGIA
Programa:
- História da Tecnologia na Arquitetura e Urbanismo.
- Propriedades dos Materiais da Construção Civil.
- Sistemas Construtivos, Componentes e Materiais de 

Construção Civil.
- Análise e Avaliação de Desempenho das Edificações.
- Gestão do projeto e qualidade no processo de construção.
- Sistemas de Proteção do edifício.
- Metodologia da Pesquisa em Tecnologia de Arquitetura 

e Urbanismo.
- Patologias na Construção Civil.
- Cadeia de Produção dos Materiais de Construção Civil.
- Sustentabilidade em Arquitetura e no Urbanismo.
- Concepções construtivas e tecnologias no projeto de 

arquitetura.
2º.) As inscrições serão recebidas no Serviço de Assistência 

aos Colegiados do IAU-USP, situado à Av. Trabalhador São-
carlense, 400, São Carlos-SP, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor do IAU (modelo disponibilizado 
na página do IAU: www.iau.usp.br), contendo dados pessoais 
e área de conhecimento a que concorre. No ato da inscrição o 
candidato deverá apresentar:
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