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12 horas semanais de trabalho; como Professor Contratado II 
(MS-2, Professor Mestre), com salário de R$ 1.322,41 (Hum mil, 
trezentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos), pela 
jornada de 12h semanais, ou como Professor Contratado I (MS-
1, Professor Graduado), com salário de R$ 893,95 (oitocentos e 
noventa e três reais e noventa e cinco centavos), pela jornada 
12h, referência mês de maio de 2017, junto à Escola de Aplica-
ção da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 
nos termos das Resoluções USP nºs. 5.872/10, 7.335/17 (artigo 
9º A) e 7.354/17.”

Leia-se: “as inscrições para o processo seletivo para a 
contratação de 1 (um) Professor(a), por prazo determinado, 
com jornada de 12 horas semanais, junto à Escola de Aplicação 
da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, nos 
termos das Resoluções USP nºs. 5.872/10, 7.335/17 (artigo 9º-A) 
e 7.354/17, para o Ensino de Química.

Caso o contratado tenha: (i) título de Doutor, ele será 
enquadrado como Professor Contratado 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,; (ii) 
título de Mestre, será enquadrado como Professor Contratado II 
(MS-2), com salário de R$ 1.322,41 (Hum mil, trezentos e vinte e 
dois reais e quarenta e um centavos), referência mês de maio de 
2017; (iii) apenas graduação, será enquadrado como Professor 
Contratado I (MS-1), com salário de R$ 893,95 (oitocentos e 
noventa e três reais e noventa e cinco centavos), referência mês 
de maio de 2017.”

Onde se lê:
“2. Os pedidos ...
I. Documento ...
II. CPF ...
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 
revalidado pela USP ou de validade nacional. Em todos os casos 
é condição ter licenciatura em Química.”

Leia-se:
“III. Prova de que obteve licenciatura em Química;
IV. Prova de que é portador do título de Doutor (para 

Professor Contratado III), Mestre (para Professor Contratado 
II) ou de Diploma de Graduação (para Professor Contratado I), 
outorgados ou reconhecidos pela USP ou de validade nacional.”

Onde se lê:
“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 obtiver 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 4)
II. Prova Didática (peso 3) conforme Regimento Interno da 

Faculdade de Educação da USP.
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 de Seleção, ao se abrir a sessão;

6.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção, individualmente.

6.2. A prova didática será pública, com a duração mínima 
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará 
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 
137, do Regimento Geral da USP.

6.2.1. O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da prova didática;

6.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

6.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do processo sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação.

6.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

6.2.5. Se o número de candidatos o exigir, eles serão 
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de 
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.

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

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.

Artigo 5o. - Na defesa pública de tese ou de texto elaborado 
os examinadores levarão em conta o valor intrínseco do traba-
lho, o domínio do assunto abordado, bem como a contribuição 
original do candidato na área de conhecimento pertinente.

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

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

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

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

Artigo 7o. - O julgamento do memorial e a avaliação da 
prova pública de argüição serão expressos mediante nota glo-
bal, atribuída após a argüição de todos os candidatos, devendo 
refletir o desempenho na argüição, 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 
a obtenção do grau de doutor.

Artigo 8o. - A Prova Didática a que se refere o artigo 172 do 
Regimento Geral da USP constará de uma aula em nível de pós-
-graduação e destina-se a verificar a capacidade de organização, 
a produção ou o desempenho didático do candidato.

§ 1o. - À prova didática aplicam-se as seguintes normas:
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.
§ 2º - 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.

§ 3º - 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.

§ 4o. - Cada membro da comissão julgadora poderá formu-
lar perguntas sobre a aula ministrada, não podendo ultrapassar 
o prazo de quinze minutos, assegurado ao candidato igual 
tempo para a resposta.

§ 5º - As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

Artigo 9º - O concurso em apreço será regido pelas dispo-
sições contidas: neste Edital, no Estatuto da USP (Resolução nº 
3461 de 07/10/88), Regimento Geral da USP (Resolução nº 3745 
de 19/10/90) e Regimento Interno do Museu Paulista, Resolução 
nº 6088, de 26-3-2012.

Artigo 10. As normas citadas no presente edital e quaisquer 
outras informações relativas ao concurso em epígrafe, poderão 
ser obtidas no Museu Paulista, Av. Nazaré, no. 268, Ipiranga, 
São Paulo - SP, telefones (11) 2065-8075/8061 ou pelo e-mail 
acadmp@usp.br.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 Comunicado
A Diretoria da Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo comunica que a Congregação desta Faculdade, 
em sua 488ª Reunião Ordinária, realizada no dia 27/07/2017, 
aceitou as inscrições dos Professores Doutores Djalma Francisco 
Costa Lisboa de Freitas, Maria Inês Garbarino, Roberta Stan-
gherlim, Solange de Freitas Branco Lima, GianCarlo de Aguiar, 
Daniela Dallegrave, Cláudia Naomi Sakashita, Maria Teresa 
Sokolowski, Kátia Cristina Silva Forli Bautheney, Ligiane Rimun-
do Gomes, Viviane Potenza Guimarães Pinheiro, Ana Beatriz 
Coutinho Lemer, Lívia Maria Ferreira da Silva, Douglas Emiliano 
Batista, Marília Batista Costa Pacheco, Fabíola Colambani, Suza-
na Marcolino, Luiz Augusto Contador Borges, Rafael Baioni do 
Nascimento, Márcia de Fátima Rabello Lovisi de Freitas, Paulo 
da Silva Quadros, Ana Sueli Teixeira de Pinho, Deborah Rosária 
Barbosa, Beethoven Hortencio Rodrigues da Costa, Luciana 
Haddad Ferreira, Lígia Rocha Cavalcante Feitosa, Érica Apareci-
da Kawakami Mattioli, Adriana de Melo Ramos, Glaucinéia do 
Nascimento Souza, Alexandre do Nascimento Souza e Renan 
de Almeida Sargiani quando de suas inscrições ao Concurso 
Público de Títulos e Provas para Provimento Efetivo de 01 (um) 
cargo de Professor Doutor, “MS-3”, em RDIDP, nas disciplinas: 
"EDF0298 – Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Práticas 
Escolares" e "EDF0683 – Temas Transversais em Educação", no 
Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da Educação 
(EDF) da FEUSP, de acordo com o Edital FEUSP nº 16/2017. Nessa 
mesma reunião, a Congregação indicou para compor a Comissão 
Examinadora os seguintes membros: Titulares - Professores Dou-
tores Silvia de Mattos Gasparian Colello (Professora Associada 
do EDF/FEUSP), Nilson José Machado (Professor Titular do EDM/
FEUSP), Mário Sérgio Vasconcelos (Professor Livre-Docente 
da UNESP/Assis/SP), Patricia Grandino (Professora Doutora 
da EACH) e Alexandrina Monteiro (Professora Doutora da FE/
UNICAMP) e, para Suplentes os Professores Doutores Mônica 
Guimarães Teixeira do Amaral (Professora Associada do EDF/
FEUSP), Marieta Lúcia Machado Nicolau (Professora Associada 
do EDF/FEUSP), Sonia Teresinha de Sousa Penin (Professora 
Titular do EDF/FEUSP), Leonardo de Souza Lemos (Professor 
Doutor da UNESP/Assis/SP), Ivan Ramos Estevão (Professor Dou-
tor da EACH/USP), Regina de Souza (Professora Doutora da FE/
UNICAMP) e Rinaldo Voltolini (Professor Doutor do EDF/FEUSP).

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Retificação
EDITAL FEUSP Nº 23/2017
Onde se lê: “as inscrições para o processo seletivo de con-

tratação de 1 (um) Professor(a) de Educação Básica para o Ensi-
no de Química por prazo determinado, como Professor Contrata-
do III (MS-3.1, Professor Doutor), com salário de R$ 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 

6. Fato Museal, Fenômeno Museológico e Processo de 
Musealização: limites e reciprocidades;

7. Museologia e Comunicação museológica: interfaces, 
interdependências e sobreposições;

8. Recepção e a dimensão pública do museu;
9. Expografia: a problemática da elaboração de discursos 

expositivos;
10. Educação em museu: entre a aprendizagem e o lúdico.
Demais informações, poderão ser obtidas na Seção de 

Gestão de Projetos e Apoio aos Colegiados do Museu de 
Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, Av. Prof. 
Almeida Prado, 1466 – Cidade Universitária, São Paulo, SP. Fone: 
(11) 3091-4977 e-mail: scgepac@usp.br e scgepac@gmail.com - 
Processo USP: 2017.1.215.71.4.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES
 Edital EACH nº 09/2017
CONVOCAÇÃO
A Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade 

de São Paulo convoca a candidata NELI APARECIDA DE MELLO-
-THÉRY a comparecer ao Serviço de Pessoal da EACH, sito à 
Av. Arlindo Bettio, 1.000 – Ermelino Matarazzo, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a partir de 28/07/2017, das 10h às 16h, 
munida de todos os documentos para dar andamento a sua con-
tratação pelo Regime Autárquico, conforme Edital EACH/ATAc 
nº 08/2016, de Abertura de Concurso de Títulos e Provas para 
Provimento de um cargo de Professor Titular, publ. no D.O.E. de 
01/03/2016 e Edital EACH/ATAc nº 029/2017 de Resultado Final/
Homologação, publ. no D.O.E. de 20/04/2017, para a função de 
Professor Titular, ref. MS-6, em RDIDP.

 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO 
PRETO
 Edital ATAC/SCAPAC – 40/2017
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Em virtude da desistência da candidata com título de Dou-

tor, Maria Beatriz Jorge, a Diretora da Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo CONVOCA os 
candidatos com título de Mestre: 1) Sérgio Valverde Marques 
dos Santos, 2) Márcia Beatriz Berzoti Gonçalves, 3) Luciana Emi 
Kakushi Baldo e 4) Thais Helena Devitto Meira, inscritos no pro-
cesso seletivo para a função de Professor Contratado II (Profes-
sor Assistente), nos termos do Edital ATAC/SCAPAC 34/2017 de 
Abertura de Processo Seletivo, para as provas: didática e escrita, 
que serão realizadas nos dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto de 
2017, 8 horas, na Sala da Congregação desta Escola, à Avenida 
Bandeirantes, 3900, “Campus” da USP, Ribeirão Preto, munidas 
de documento de identidade.

 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.

A Diretora do Museu Paulista torna público a todos os 
interessados que, de acordo com o disposto no artigo 41 §1º do 
Regimento Interno da Instituição, acham-se abertas as inscrições 
ao concurso público para obtenção de Título de Livre-Docente 
junto ao MP para a área de conhecimento abaixo relacionada. 
As inscrições deverão ser realizadas na Divisão de Apoio à 
Pesquisa, Ensino, Cultura e Extensão Universitária do Museu 
Paulista, Av. Nazaré, no. 268 - Ipiranga - São Paulo, das 8h00 às 
12h00 e das 13h00 às 17h00 pelo período de 90 (noventa) dias, 
de 28 de julho de 2017 a 12 de dezembro de 2017, nos dias 
úteis, exceto feriados e pontos facultativos.

Área de Pesquisa: História do Imaginário, Cotidiano e Socie-
dade e Universo do Trabalho

Programa (conteúdo de disciplinas e área de orientação 
e pesquisa)

I - Cultura material e imaginário;
II - Cultura material e história do quotidiano;
III - Cultura material e relações sociais de trabalho;
IV - Cultura material e fontes documentais;
V - Pesquisa histórica e cultura material;
VI - Os Museus de História no Brasil;
VII - Estudos de coleções em museus;
VIII - Colecionismo e consumo;
IX - Curadoria em museus históricos;
X - Pesquisa histórica e exposições museológicas.
Artigo 1º - No ato da inscrição, o candidato deverá apresen-

tar os seguintes documentos:
I Requerimento solicitando inscrição, dirigido ao Diretor do 

MP, contendo qualificação e residência;
II Prova de quitação com o Serviço Militar, para os candida-

tos do sexo masculino;
III Título de Eleitor e comprovante de votação da ultima 

eleição, prova de pagamento da multa ou a devida justificativa.
IV Prova de que é portador do Título de Doutor outorgado 

pela USP, por ela reconhecido, ou de validade nacional;
V Memorial circunstanciado, em 10 cópias, no qual sejam 

comprovados os trabalhos publicados, as atividades realizadas 
pertinentes ao concurso e as demais informações que permitam 
avaliação de seus méritos. A documentação citada no memorial 
deverá ser entregue em uma via, acondicionada em pastas ou 
caixas, devidamente etiquetadas com o nome do candidato 
e lista dos documentos nela contidos. Cada comprovante de 
título, trabalho e atividade deverá estar numerado de forma a 
corresponder à numeração com a qual foi citada no memorial;

VI Dez exemplares de tese original ou texto que sistematize 
criticamente a obra do candidato ou parte dela;

§ 1o. Os docentes em exercício na USP, desde que tenham 
cumprido as exigências dos incisos II e III por ocasião de 
seu contrato inicial, estão dispensados da apresentação dos 
documentos neles indicados. Os estrangeiros ficam também 
dispensados daquelas exigências.

§ 2o. No ato da inscrição, os candidatos deverão entregar 
a documentação acondicionada em pastas, com indicação dos 
números dos documentos contidos em cada uma delas, junta-
mente com uma lista dos referidos documentos.

Artigo 2o. - As inscrições serão julgadas pelo Conselho Deli-
berativo do Museu Paulista, em seu aspecto formal, publicando-
-se a decisão em edital.

Parágrafo Único: O concurso deverá realizar-se após a 
aceitação da inscrição, no prazo de cento e vinte dias, de acordo 
com o art. 166 do RG.

Artigo 3º - O concurso a que se refere o presente Edital 
constará das provas que adiante seguem, com os respectivos 
pesos:

1) prova escrita - peso 3;
2) defesa de tese original ou de texto que sistematize criti-

camente a obra do candidato ou parte dela - peso 3;
3) prova pública de argüição e julgamento do Memorial 

- peso 3; e
4) avaliação didática - peso 1.
Artigo 4o. - A prova escrita, que versará sobre assunto 

de ordem geral e doutrinária, será realizada de acordo com o 
disposto no art. 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 candi-
datos, 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;

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.

5. 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.

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

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

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

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

7. O julgamento do memorial com prova pública de 
arguição será expresso mediante nota global, atribuída após 
a arguição de todos os candidatos, devendo ser enfatizadas as 
atividades didáticas e de orientação e formação de discípulos, 
bem como de extensão universitária.

Parágrafo primeiro - O mérito dos candidatos será julgado 
com base no conjunto de suas atividades, que poderão com-
preender, nos termos do art. 171 do Regimento Geral da USP:

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.
Parágrafo segundo - A comissão julgadora considerará, de 

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

8. A prova de avaliação didática destina-se a verificar a 
capacidade de organização, a produção ou o desempenho 
didático do candidato. O procedimento de realização da prova 
de avaliação didática, prevista no item IV do artigo 82 do 
Estatuto, constará de aula no nível de pós-graduação de acordo 
com o § 2º do artigo 43 do Regimento do MAE, com base nas 
seguintes normas:

A prova didática versará sobre o programa da área de 
conhecimento acima mencionada, nos termos do art. 137, do 
Regimento Geral da USP.

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.
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.

Os programas que servirão de base para o concurso são 
os seguintes:

Área de Arqueologia Brasileira
1. História da Arqueologia Brasileira;
2. Teoria e método em Arqueologia Brasileira;
3. Arqueologia e cultura material;
4. Arqueologia, história e antropologia;
5. Arqueologia, ambiente e paisagem;
6. Arqueologia dos caçadores-coletores indígenas;
7. Arqueologia dos sambaquis;
8. Arqueologia dos agricultores indígenas;
9. Arte pré-histórica no Brasil;
10. Arqueologia da sociedade nacional;
11. Arqueologia preventiva (arqueologia no licenciamento 

ambiental);
12. Arqueologia, patrimônio e educação.
Área de Arqueologia do Mediterrâneo Antigo
1. História da Arqueologia do Mediterrâneo Antigo;
2. Arqueologia do Mediterrâneo Antigo: teoria e método;
3. Artefato e texto na Arqueologia do Mediterrâneo Antigo;
4. Arqueologia do Mediterrâneo Antigo: documento mate-

rial e mudança cultural;
5. Arqueologia do Mediterrâneo Antigo: as abordagens do 

artefato;
6. Iconografia e representações simbólicas nas sociedades 

do Mediterrâneo Antigo;
7. Moeda e economia no Mediterrâneo Antigo;
8. Arqueologia e Religião do Mediterrâneo Antigo;
9. O estudo das paisagens do Mediterrâneo Antigo;
10. A Arqueologia do Mediterrâneo Antigo e o estudo de 

práticas mortuárias;
11. Arqueologia do Mediterrâneo Antigo: questões urba-

nísticas.
Área de Etnologia Brasileira
1. Antropologia dos objetos e da tecnologia;
2. Simbolismo e agentividade dos objetos;
3. Antropologia e museus no Brasil;
4. Antropologia e o estudo de coleções etnográficas;
5. Teoria e método no estudo da cultura material indígena;
6. Teorias da alteridade e da identidade na etnologia 

brasileira;
7. Antropologia e pesquisa participativa no Brasil;
8. Debates contemporâneos na etnologia indígena no Brasil;
9. A Etnografia e suas traduções na Etnologia;
10. Problemas de Etnologia Contemporânea.
Área de Etnologia Africana
1. Cultura material como documento histórico na África;
2. Cultura material e estratificação social na África tradi-

cional;
3. Museus Africanos;
4. Coleções etnológicas africanas na América Latina;
5. Coleções de arqueologia e etnologia africanas na Europa;
6. Arte Africana: historiografia da arte;
7. África e interdisciplinaridade;
8. Museus, memória e patrimônio na África;
9. Metalurgia na África: aspectos tecnológicos, econômicos 

e simbólicos;
10. Cultura material e artes da África na sociedade bra-

sileira;
11. Arte, religião e mudança sociocultural na África;
12. Cultura africana nas Américas e culturas afro-america-

nas na África no campo das artes.
Área de Museologia
1. Patrimônio e Memória: Aproximações com o museu;
2. Museologia: pressupostos teóricos e procedimentos 

metodológicos;
3. A historicidade do fenômeno museal: mudanças e trans-

formações;
4. O lugar do museu na contemporaneidade;
5. Processo curatorial: problematizando a curadoria em 

museus;
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