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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. - possuir, no mínimo, o título de Doutor em Odonto-
logia – Área Endodontia;

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 - o candidato deverá apresentar requerimento dirigido 
ao Diretor da Unidade, indicando nome completo, número da 
cédula de identidade, data de nascimento, filiação, naturalidade, 
estado civil, residência, profissão e endereço eletrônico;

2.8.2 - 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;

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

2.8.4 - 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;

2.8.5 - comprovante de ser portador do título de Doutor 
em Odontologia – Área Endodontia, 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 
encadernado;

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 2.8.2. a 2.8.5. 
deverão ser apresentados no original e acompanhados de cópias 
xerográficas, as quais ficarão retidas juntamente com os demais 
documentos, no ato de inscrição. Os modelos de requerimento e 
de declarações a serem preenchidos e assinados pelo candidato 
para fins de inscrição estarão disponíveis no endereço eletrônico 
http://www.foar.unesp.br/#!/concursos/docente-e-pesquisador/.

NOTA: candidato estrangeiro.
a) - será permitido inscrever-se no concurso público com 

passaporte, entretanto, por ocasião da contratação, deverá 
apresentar a cédula de identidade com visto temporário com 
prazo de validade compatível. Caso ainda não possua, deverá 
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, cópia simples do proto-
colo do pedido do visto temporário.

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

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

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

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

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

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

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, 

MARIA REGINA CARRIERO, junto à Comissão de Graduação 
– disciplina 0060019 Dieta, Alimentação e Cenários de Prática: 
AI, período noturno;

MARIANA BOSSI NOGUEIRA, junto ao Departamento de 
Nutrição – disciplina HNT0205 Produção e Composição de 
Alimentos, período noturno;

MARY VÍVIAN DA SILVA BONFIM, junto ao Departamento 
de Nutrição – disciplina HNT0219 Nutrição Clínica II, período 
noturno;

NAYARA RAEL NEVES, junto ao Departamento de Saúde, 
Ciclos de Vida e Sociedade – disciplina HSM0122 Evidências em 
Saúde Pública, período vespertino;

RAFAELA RODRIGUES VIEIRA, junto à Comissão de Gradua-
ção – disciplina 0060029 Trabalho de Conclusão de Curso II, sem 
período determinado;

REBECA DE FREITAS PAIVA, junto à Comissão de Graduação 
– disciplina 0060014 Necessidades Sociais de Alimentação: AI, 
período matutino;

SABRINA RIBEIRO SANTANA, junto ao Departamento de 
Saúde Ambiental – disciplina HSA3110 Avaliação e Gestão de 
Riscos Ambientais, período matutino;

SARAH TRINDADE TEIXEIRA, ao Departamento de Saúde, 
Ciclos de Vida e Sociedade – disciplina HSM0129 Ciclos de Vida 
I, período matutino;

VALÉRIA CLARISSE DE OLIVEIRA, junto ao Departamento de 
Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade – disciplina HSM0125 Saúde e 
Ciclos de Vida II, período vespertino;

VANESSA PEREIRA CABRAL, junto à Comissão de Gradu-
ação – disciplina 0060024 Gestão do Cuidado Nutricional: AI, 
período matutino;

YAGO MATOS ALVES, junto ao Departamento de Política, 
Gestão e Saúde – disciplina HSP0294 Gestão de Pessoas, perí-
odo noturno.

Alunos selecionados em disciplinas não contempladas com 
bolsas poderão, se assim lhes convier, exercer monitoria de 
forma voluntária, com direito a certificado. Abaixo, os alunos que 
se encontram nesta situação:

ANA CAROLINA ALMEIDA DA SILVA, junto à Comissão 
de Graduação – disciplina 0060014 Necessidades Sociais de 
Alimentação: AI, período noturno;

ANTONIO CARLOS RIBEIRO, junto ao Departamento de 
Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade – disciplina HSM0131 Meto-
dologia de Pesquisa Social em Saúde I, período vespertino;

BIANCA OLIVEIRA FERRO, junto ao Departamento de Saúde, 
Ciclos de Vida e Sociedade – disciplina HSM0112 Introdução ao 
Pensamento Científico e sua Complexidade, período vespertino;

EDER ROSA, junto à Comissão de Graduação – disciplina 
0060019 Dieta, Alimentação e Cenários de Prática: AI, período 
matutino;

FELIPE GREGORIO DE ARAUJO JARDIM, junto ao Depar-
tamento de Nutrição – disciplina HNT0209 Dietética, período 
noturno;

FERNANDA KOWALSKI, junto ao Departamento de Política, 
Gestão e Saúde – disciplina HSP0292 Uso de Informações em 
Saúde para a Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde, período 
vespertino;

GIULIA OSORIO SANTANA, junto ao Departamento de 
Epidemiologia – disciplina HEP0171 Epidemiologia de Campo, 
período vespertino;

MAYARA CESTER GARCIA VICENTE, junto ao Departamento 
de Nutrição – disciplina HNT0209 Dietética, período matutino;

MILENA GOMES VANCINI, junto ao Departamento de Nutri-
ção – disciplina HNT0208 Nutrição Humana, período matutino;

PATRICIA SERAFIM, junto ao Departamento de Nutrição – 
disciplina HNT0221 Políticas Públicas de Alimentação e Nutrição, 
período noturno;

THIAGO SIQUI, junto ao Departamento de Nutrição – disci-
plina HNT0208 Nutrição Humana, período noturno;

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 EDITAL ATAC/FZEA Nº 23/2017
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da 

USP convoca os candidatos inscritos no concurso de títulos e 
provas visando à obtenção do título de Livre-Docente junto 
ao Departamento de Engenharia de Biossistemas, na área de 
conhecimento “Máquinas, Ergonomia e Mecanização Agrícola”, 
referente ao edital de abertura ATAC/FZEA Nº 08/2017, publica-
do no DOE de 03/05/2017, para prova escrita, defesa de tese, 
julgamento do memorial com prova pública de arguição e ava-
liação didática, que serão realizadas a partir do dia 28/08/2017, 
às 09:00 horas, na Avenida Duque de Caxias Norte, 225, 
Pirassununga/SP, na Sala da Congregação da FZEA, localizada 
no Prédio Central do Campus USP “Fernando Costa”, munidos 
de documento de identidade, caneta esferográfica azul ou preta, 
lápis e borracha.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Odontologia
 Realizou-se nos dias 20 e 21/07/2017, o Concurso para 

obtenção do Título de Livre-Docente em Prótese Total, junto ao 
Departamento de Materiais Odontológicos e Prótese (Conjunto 
de Disciplinas Prótese Total I e Prótese Total II), ao qual se 
submeteu a Professora Doutora ANA CAROLINA PERO VIZOTO. 
À vista do resultado das provas, a Comissão Examinadora 
considerou a candidata habilitada com a média final 10 (dez). 
O resultado do Concurso foi homologado pela Congregação 
da Faculdade, em reunião realizada no dia 27/07/2017. (Proc. 
543/2016-FO/CAr.)

 Realizou-se nos dias 24 e 25/07/2017, o Concurso para 
obtenção do Título de Livre-Docente em Prótese Fixa Conven-
cional e Sobre Implantes, junto ao Departamento de Materiais 
Odontológicos e Prótese (Conjunto de Disciplinas Prótese Fixa 
Convencional e Sobre Implantes I e Prótese Fixa Convencional e 
Sobre Implantes II), ao qual se submeteu a Professora Doutora 
LÍGIA ANTUNES PEREIRA PINELLI. À vista do resultado das pro-
vas, a Comissão Examinadora considerou a candidata habilitada 
com a média final 10 (dez). O resultado do Concurso foi homo-
logado pela Congregação da Faculdade, em reunião realizada no 
dia 27/07/2017. (Proc. 544/2016-FO/CAr.)

 Edital nº 040/2017-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 31/07/2017, as 
inscrições para o concurso público para a contratação, por prazo 
determinado, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, no período relativo ao 2º semestre letivo de 
2017, e pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses, de 01 (um) Pro-
fessor Substituto, sob o regime jurídico da CLT, em jornada de 12 
(doze) horas semanais de trabalho, na Disciplina de Endodontia 
I do Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade 
de Odontologia do Câmpus de Araraquara.

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

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

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/

FM/046/2017 – CONVOCAÇÃO
 - A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medi-

cina da Universidade de São Paulo comunica a data da reali-
zação do concurso público para o provimento de um cargo de 
Professor Doutor 1 junto ao Departamento de Clínica Médica, 
com base no programa da Disciplina de Graduação MSP 1042 
- Processo Saúde-Doença-Cuidado II, em RDIDP, referente ao 
Edital ATAC/FM/016/2017.

Candidatos inscritos:
nº 1 - Profa. Dra. Iolanda de Fátima Lopes Calvo Tibério; nº 

2 - Dr. Sergio Augusto Bueno Brandão; nº 3 - Dra. Cristiane de 
Araujo Martins Moreno.

 - INÍCIO DO CONCURSO: 16 de agosto de 2017, às 8h.
 - Os candidatos deverão se apresentar às 7h45 do dia 16 

de agosto de 2017, na Sala dos Professores Eméritos - 3º andar 
do prédio da Faculdade de Medicina da USP.

Pelo presente ficam convocados os candidatos e os mem-
bros da Comissão Julgadora.

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 
PRETO
 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - USP
Retificação FMRP-USP Nº 003/2017 do EDITAL FMRP-USP 

Nº 008/2017, referente a Abertura de Inscrições ao concurso 
público de títulos e provas visando o provimento de 01 (um) 
cargo de professor doutor.

No Edital FMRP-USP Nº 008/2017, publicado no Diário 
Oficial de 24 de maio de 2017, Seção I, página 162, onde se lê 
“VI - - Projeto de Pesquisa na área de Conhecimento Imunologia 
– Imunologia Celular, com ênfase na Área de Imunorregulação 
e Alvos Terapêuticos em Diabetes, em 10 (dez) cópias.” Leia-se 
“VI - - Projeto de Pesquisa na área de Conhecimento Imunologia 
– Imunologia Celular, com ênfase na Área de Imunorregulação 
e Alvos Terapêuticos em Diabetes.” Desconsiderando o trecho 
“em 10 (dez) cópias”

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Resultado do processo de seleção da Comissão de Pesqui-

sa, para o Programa de Capacitação Didática em Atividades 
dos Cursos de Graduação para Pós-doutorandos, vinculados à 
Universidade de São Paulo, aberto através do Edital, publicado 
no Diário Oficial do Estado em 14 de junho de 2017, Poder 
Executivo Seção I Página 249.

Disciplina Oferecida: 0060014 – Necessidades Sociais de 
Alimentação: atividade integradora, sob responsabilidade da 
Prof. Dra. Claudia Maria Bógus. NÃO HOUVE INSCRITOS.

Disciplina Oferecida: HSP0284 - Promoção da Saúde, sob 
responsabilidade da Prof. Dra. Claudia Maria Bógus. NÃO 
HOUVE INSCRITOS

Disciplina Oferecida: 0060019– Dieta, Alimentação e Cená-
rios de Prática: atividade integradora, sob responsabilidade da 
Prof. Dra. Fernanda Baeza Scagliusi e Prof. Dra. Marly Augusto 
Cardoso. Inscrito: Priscila de Morais Sato. Situação: DEFERIDO.

Disciplina Oferecida: HNT0213 - Gestão de cardápios, sob 
responsabilidade da Prof. Dra. Dirce Maria Lobo Marchioni. 
Inscrito: Eduardo de Carli. Situação: DEFERIDO

Disciplina Oferecida: HSM131 Metodologia de Pesquisa 
Social em Saúde I, sob responsabilidade da Prof. Dra. Fabíola 
Zioni. NÃO HOUVE INSCRITOS

Disciplina Oferecida: HSM131 Metodologia de Pesquisa 
Social em Saúde II, sob responsabilidade da Prof. Dra. Fabíola 
Zioni. NÃO HOUVE INSCRITOS

Disciplina Oferecida: HNT0208– Nutrição Humana, sob 
responsabilidade da Prof. Dra. Marly Augusto Cardoso. NÃO 
HOUVE INSCRITOS

Ficam convocados os candidatos abaixo, a comparecerem 
à Secretaria da Comissão de Pesquisa, sito a Dr. Arnaldo 715, 
São Paulo/SP, para assinatura do Termo de Adesão no dia 03 de 
agosto de 2017, das 7h às 13h.

Eduardo de Carli
Priscila de Morais Sato
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
24.07.2017
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Ficam designados para exercerem a função de Alunos 

Monitores, no período de agosto a dezembro de 2017, os alunos 
abaixo:

ALDO RUGGIERI, junto ao Departamento de Nutrição – dis-
ciplina HNT0207 Técnica Dietética II, período noturno;

ALINE KUMOW, junto ao Departamento de Epidemiologia – 
disciplina HEP0153 Sistemas de Informação em Saúde, período 
vespertino;

ANA CAROLINE PONTES LEITE, junto ao Departamento de 
Política, Gestão e Saúde – disciplina HSP0163 Gestão Pública e 
Privada, período vespertino;

BARBARA IZABEL MORAES SALLES, junto ao Departamento 
de Política, Gestão e Saúde – disciplina HSP0294 Gestão de 
Pessoas, período matutino;

BEATRIZ RIBEIRO DE SOUZA, junto ao Departamento de 
Política, Gestão e Saúde – disciplina HSP0284 Promoção da 
Saúde, período noturno;

CAROLINE DE AQUINO GUERREIRO, junto ao Departamento 
de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade – disciplina HSM0129 
Ciclos de Vida I, período noturno;

FERNANDA DA SILVA LIMA, junto à Comissão de Gradu-
ação – disciplina 0060024 Gestão do Cuidado Nutricional: AI, 
período noturno;

FERNANDA FORMICOLA DI PIETRO, junto ao Departamento 
de Nutrição – disciplina HNT0205 Produção e Composição de 
Alimentos, período matutino;

FLAVIA DA SILVA MIGUEL, junto ao Departamento de 
Política, Gestão e Saúde – disciplina HSP0153 Fundamentos de 
Saúde Pública em Educação Física e Esporte, período vespertino;

FRANCISCO JOSE PINHEIRO SILVA, junto ao Departamento 
de Saúde Ambiental – disciplina HSA0115 Recurso Solo, período 
vespertino;

GABRIELA DUARTE DIAS, junto ao Departamento de Nutri-
ção – disciplina HNT0219 Nutrição Clínica II, período matutino;

GIULIA ZANAROLI LEMES, junto ao Departamento de Nutri-
ção – disciplina HNT0207 Técnica Dietética II, período matutino;

INGRID DJURIC NANI, junto ao Departamento de Política, 
Gestão e Saúde – disciplina HSP0157 Política de Saúde, período 
vespertino;

ISABELA LICATA SERRA, junto à Comissão de Graduação– 
disciplina 0060009 Atividades Integradas IV, período vespertino;

JACQUELINE RESENDE BERRIEL HOCHBERG, junto ao 
Departamento de Nutrição – disciplina HNT0222 Estágio Super-
visionado, sem período determinado;

LUCAS DA SILVA PIRES, junto ao Departamento de Política, 
Gestão e Saúde – disciplina HSP0296 Direito Sanitário, período 
vespertino;

LUCAS VITOR GELEZOGLO MODENA, junto ao Departa-
mento de Saúde Ambiental – disciplina HSA0127 Fundamentos 
Biológicos da Saúde Humana I, período vespertino;

LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA, junto ao Departamento 
de Nutrição – disciplina HNT0216 Ética Profissional, período 
noturno;

MARIA DO CARMO GOUVEIA WIIK, junto ao Departamento 
de Política, Gestão e Saúde – disciplina HSP0164 Instrumentos 
de Regulação na Assistência à Saúde e Controle das Relações 
Intersetoriais, período vespertino;

IX. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendiza-
gem de som e audição

X. - Aspectos sobre as relações entre ciência, tecnologia e 
sociedade no ensino de conteúdos de biologia

XI. - Aspectos sobre a história, filosofia e natureza da ciên-
cia no ensino de conteúdos de biologia”

Leia-se:
“5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 

meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em 
uma única fase, com todos os candidatos, independentemente 
de suas titulações, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 4)
II. Prova Didática (peso 3) conforme Regimento Interno da 

Faculdade de Educação da USP.
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 Faculdade de Educação da 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. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendiza-

gem de astronomia
II. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendiza-

gem de anatomia e fisiologia humana
III. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendiza-

gem classificação dos seres vivos
IV. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendiza-

gem de ecologia e temáticas ambientais
V. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendiza-

gem de alimentação e nutrição humana
VI. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendiza-

gem de transformações da matéria
VII. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendi-

zagem de transformações de energia
VIII. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendi-

zagem de luz e visão
IX. - Aspectos teórico-metodológicos do ensino e aprendiza-

gem de som e audição
X. - Aspectos sobre as relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade no ensino de conteúdos de biologia
XI. - Aspectos sobre a história, filosofia e natureza da ciên-

cia no ensino de conteúdos de biologia
9. Encerrada a etapa única de avaliação de todos os candi-

datos, estes 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.

V. Classificados os candidatos, serão feitas as convocações 
para a contratação, até, caso necessário, esgotar-se a lista de 
habilitados.”

Onde se lê:
“14. Os docentes contratados por prazo determinado ...”
Leia-se:
“14. Os Professores contratados por prazo determinado ...”
 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 das Professoras Doutoras Eliza Marcia Oli-
veira Lippe, Carla Cazelato Ferrari, Antonielle Cantarelli Martins 
e Renata de Paula Orofino Silva 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: "EDM400 – Educação Especial, Educação de Surdos, 
Língua Brasileira de Sinais”, “4800700 - Educação, Especial – 
Fundamentos, Políticas e Escolares" e "EDM0291 – Elementos 
de Pedagogia e Didática Especial", no Departamento de Meto-
dologia do Ensino e Educação Comparada (EDM) da FEUSP, de 
acordo com o Edital FEUSP nº 18/2017. Nessa mesma reunião, 
a Congregação indicou para compor a Comissão Examinadora 
os seguintes membros: Titulares - Professores Doutores Mônica 
Appezzato Pinazza (Professora Associada do EDM/FEUSP), Kari-
na Soledad Maldonado Molina (Professora Doutora do EDM/
FEUSP), Rosângela Gavioli Prieto (Professora Doutora do EDA/
FEUSP), Cássia Gessiauskas Sofiato (Professora Doutora do EDF/
FEUSP) e Érica Aparecida Garrutti (Professora Doutora da UNI-
FESP) e, para Suplentes os Professores Doutores Leny Magalhães 
Mrech (Professora Associada do EDM/FEUSP), Marcos Garcia 
Neira (Professor Titular do EDM/FEUSP), Shirley Silva (Professora 
Doutora do EDA/FEUSP), Carla Biancha Angelucci (Professora 
Doutora do EDF/FEUSP), Lilian Cristine Ribeiro Nascimento (Pro-
fessora Doutora da UNICAMP), Jaime Francisco Parreira Cordeiro 
(Professor Doutor do EDM/FEUSP), Maria Isabel de Almeida 
(Professora Associada do EDM/FEUSP), Cláudia Regina Vieira 
(Professora Doutora da UFABC), Kate Mamhy Oliveira Kumada 
(Professora Doutora da UFABC) e Enicéia Gonçalves Mendes 
(Professora Doutora da UFABC).
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