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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. Não havendo inscritos portadores do título de Doutor, 
a primeira etapa de avaliações será realizada com os candidatos 
portadores do título de Mestre.

6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma única 
fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 3)
II. Prova Didática (peso 3)
(pesos conforme previsão do Regimento Interno da Facul-

dade de Medicina da Universidade de São Paulo para concurso 
de Professor Doutor)

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 pon-
tos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará conheci-
mento 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;

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 Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo e, para o cálculo da média individual, a soma dos pesos 
será o divisor da 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. Políticas públicas e direitos das pessoas com deficiência 

no Brasil;
II. Inclusão social e diretrizes da atenção a pessoas com 

deficiência;
III. Conceitos de funcionalidade e incapacidade na perspec-

tiva da inclusão social;
IV. Desenvolvimento infantil, famílias e atenção a pessoas 

com deficiência;
V. Deficiências sensoriais e implicações na participação 

social;
VI. Terapia ocupacional na atenção a crianças e adoles-

centes com transtornos do desenvolvimento e/ou deficiências 
sensoriais;

VII. Terapia ocupacional na atenção a familiares de pes-
soas com transtornos do desenvolvimento e/ou deficiências 
sensoriais;

VIII. Acessibilidade e igualdade de oportunidades para pes-
soas com deficiência no Brasil: diretrizes, legislação e políticas e 
suas implicações na prática do terapeuta ocupacional;

IX. Acessibilidade, tecnologias e ajudas técnicas na atenção 
a pessoas com deficiência em terapia ocupacional;

X. Atenção comunitária a pessoas com deficiências e dis-
funções sensoriais;

XI. Recursos terapêuticos e abordagens de consciência 
corporal e integração sensorial.

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 Assistência 
Acadêmica da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, 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 Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, para fins de homologação, após 
exame formal.

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

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.

Profa. Dra. Sandra Maria Galheigo - Suplente
Profa. Dra. Marta Carvalho de Almeida - Suplente
DE FORA DO DEPARTAMENTO
Profa. Dra. Carla Regina Silva - Centro de Ciências Biológi-

cas e da Saúde da Universidade Federal de São Carlos
Prof. Dr. Ricardo Nascimento Fabbrini - Faculdade de Filo-

sofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo
Prof. Dr. Marcus Vinícius Machado de Almeida - Escola de Edu-

cação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Profa. Dra. Maria Luisa Gazabim Simões Ballarin - Centro 

de Ciências da Vida da Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas - Suplente

Profa. Dra. Stella Maris Nicolau - Universidade Federal de 
São Paulo - Campus Baixada Santista - Suplente

Profa. Dra. Viviane Santalucia Maximino - Universidade 
Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista - Suplente

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/54/2017 – COMUNICADO

A Congregação da FMUSP, em sessão realizada no dia 
28 de julho de 2017, homologou os pedidos de inscrição e a 
Comissão Julgadora do concurso 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, referentes ao Edital 
ATAC/FM/016/2017.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/55/2017 - RELATÓRIO FINAL

Realizou-se nos dias 5 e 6 de junho de 2017, de acordo com 
o EDITAL ATAC/FM/003/2017, o Concurso à Livre-Docência junto 
ao Departamento de Ortopedia e Traumatologia, para o qual 
achavam-se inscritos: Dr. Alexandre Leme Godoy dos Santos e 
Dra. Marcia Uchôa de Rezende.

A Comissão Julgadora, composta pelos Professores Douto-
res: Tulio Diniz Fernandes (Presidente), Arnaldo Jose Hernandez, 
Flavio Faloppa, Alberto Cliquet Junior e Victor Keihan Rodrigues 
Matsudo, habilitou os Doutores Alexandre Leme Godoy dos 
Santos e Dra. Marcia Uchôa de Rezende à obtenção do título 
de Livre-Docente em concurso, submetendo o relatório final à 
Congregação da FMUSP. Homologado pela Congregação em 
sessão de 28/7/2017.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/58/2017 - RELATÓRIO FINAL

Realizou-se nos dias 17 e 18 de julho de 2017, de acordo 
com o EDITAL ATAC/FM/003/2017, o Concurso à Livre-Docência 
junto ao Departamento de Cirurgia, com base no programa da 
Disciplina de Urologia, para o qual achavam-se inscritos: Dra. 
Sabrina Thalita dos Reis Faria e Dr. Leonardo Oliveira Reis.

A Comissão Julgadora, composta pelos Professores Dou-
tores: Miguel Srougi (Presidente), Katia Ramos Moreira Leite, 
Fernando Augusto Soares, Sidney Glina e Fernando Gonçalves de 
Almeida, habilitou a Dr. Sabrina Thalita dos Reis Faria e reprovou 
o Dr. Leonardo Oliveira Reis à obtenção do título de Livre-Docente 
em concurso, submetendo o relatório final à Congregação da 
FMUSP. Homologado pela Congregação em sessão de 28/7/2017.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/57/2017 - RELATÓRIO FINAL

Realizou-se nos dias 20 e 21 de junho de 2017, de acordo 
com o EDITAL ATAC/FM/003/2017, o Concurso à Livre-Docência 
junto ao Departamento de Psiquiatria, com base no programa da 
Área de Psiquiatria Geral (Conjunto das Disciplinas), para o qual 
achava-se inscrito o Dr. André Russowsky Brunoni.

A Comissão Julgadora, composta pelos Professores Douto-
res: Geraldo Busatto Filho (Presidente), Renério Fráguas Júnior, 
José Alexandre de Souza Crippa, Paulo Henrique Ferreira Berto-
lucci e Jaime Eduardo Cecílio Hallak, habilitou o Dr. André Rus-
sowsky Brunoni à obtenção do título de Livre-Docente em con-
curso, submetendo o relatório final à Congregação da FMUSP. 
Homologado pela Congregação em sessão de 28/7/2017.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/56/2017 - RELATÓRIO FINAL

Realizou-se nos dias 6 e 7 de junho de 2017, de acordo com 
o EDITAL ATAC/FM/003/2017, o Concurso à Livre-Docência junto 
ao Departamento de Gastroenterologia, com base no programa 
da Disciplina de Cirurgia do Aparelho Digestivo e Coloproctolo-
gia - Área de Cirurgia do aparelho Digestivo, para o qual achava-
-se inscrito o Dr. Fabrício Ferreira Coelho.

A Comissão Julgadora, composta pelos Professores Doutores: 
Ivan Cecconello (Presidente), Paulo Herman, Ilka de Fátima Santana 
Ferreira Boin, Gaspar de Jesus Lopes Filho e Júlio Cezar Uili Coelho, 
habilitou o Dr. Fabrício Ferreira Coelho à obtenção do título de Livre-
-Docente em concurso, submetendo o relatório final à Congregação 
da FMUSP. Homologado pela Congregação em sessão de 28/7/2017.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP – EDITAL ATAC/
FM/047/2017 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO

O Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo torna público a todos os interessados que, conforme apro-
vação pelo Conselho Técnico-Administrativo, em reunião realizada 
em 28 de julho de 2017, estarão abertas por 30 dias, no período 
das 9h do dia 1º de agosto de 2017 às 16h do dia 30 de agosto de 
2017, as inscrições para o processo seletivo para a contratação de 
um (01) docente por prazo determinado, como Professor Contrata-
do III (MS-3.1, para os contratados com título de Doutor), com salá-
rio 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, 
referência mês de maio de 2016, com jornada de 12 (doze) horas 
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Fisioterapia, 
Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional - Curso de Terapia Ocupacio-
nal, com base no programa das Disciplinas MFT 0793, MFT 0213 
e MFT 0254”, 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 Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo 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 Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, contendo dados pessoais e Área de 
conhecimento (especialidade) a que concorre, acompanhado dos 
seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do titulo de Doutor (para Pro-

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

2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 
ou qualquer outro meio.

2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

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

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverá ministrar as seguintes disciplinas:

I. MFT 0793 – Prática Supervisionada IV – Terapia Ocu-
pacional em Deficiência Intelectual e Transtornos Globais do 
Desenvolvimento

II. MFT 0213 – Iniciação à Pesquisa I – Campo: Terapia 
Ocupacional e a pessoa com Deficiência

III. MFT 0254 – Iniciação à Pesquisa II – Campo: Terapia 
Ocupacional e a pessoa com Deficiência

5. O processo seletivo será processado por meio de ava-
liações sucessivas de candidatos, agrupados em conformidade 
com sua titulação.

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. - Biorremediação e degradação de xenobióticos: engenha-

ria genética de vias de biodegradação;
II. - Bactérias que promovem o crescimento das plantas e a 

fixação de nitrogênio;
III. - Nodulação, competição entre organismos noduladores 

e engenharia genética dos genes de nodulação;
IV. - Biocontrole de patógenos animais e vegetais;
V. - Inseticidas microbianos;
VI. - Métodos de transformação de plantas;
VII. - Manipulação da expressão gênica em plantas: uso de 

diferentes promotores;
VIII. - Transformação de cloroplastos: métodos e aplicações;
IX. - Produção de plantas transgênicas livres de marcadores 

de seleção;
X. - Desenvolvimento de plantas resistentes ao ataque de 

patógenos;
XI. - Desenvolvimento de plantas tolerantes a estresses 

abióticos;
XII. - Células vegetais e plantas como biorreatores
11. 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 Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo, e às 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 
CTA da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo para fins de homologação, 
após exame formal.

14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/07/2018, 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;
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 Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da USP, situada à Avenida Bandeirantes, 
nº3900, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto – SP, ou pelo e-mail 
atac@listas.ffclrp.usp.br. (2017.1.1129.59.5)

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

FM/52/2017 - ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO 
PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE UM CARGO DE PROFESSOR 
DOUTOR 1, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA, 
FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL - CURSO DE 
TERAPIA OCUPACIONAL, NA ÁREA DE TERAPIA OCUPACIONAL 
EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E TRANSTORNOS GLOBAIS DE 
DESENVOLVIMENTO, COM BASE NO PROGRAMA DO CONJUN-
TO DAS DISCIPLINAS MFT 0786, MFT 0711, MFT 0712, MFT 
0154, MFT 0211 e MFT 0252.

A Congregação da FMUSP, em sessão extraordinária de 
28/7/2017, apreciou os documentos comprobatórios apresenta-
dos pelos candidatos: nº 1 - Dra. Luciana Cordeiro; nº 2 - Dra. 
Talita Naiara Rossi da Silva; nº 3 - Dra. Fernanda Duarte Rosa; nº 
4 - Dra. Clarisse Potasz; nº 5 - Dra. Rosangela Gomes da Mota 
de Souza; nº 6 - Dra. Karina Piccin Zanni; nº 7 - Dra. Larissa Cam-
pagna Martini Barbosa, referentes ao Edital ATAC/FM/017/2017. 
As inscrições foram julgadas em ordem e aprovadas pela 
Congregação. As candidatas foram consideradas inscritas ao 
Concurso para o provimento de um cargo de Professor Doutor 1, 
junto ao Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia 
Ocupacional - Curso de Terapia Ocupacional, na Área Terapia 
Ocupacional em Deficiência Intelectual e Transtornos Globais 
de Desenvolvimento, com base no programa do Conjunto das 
Disciplinas MFT 0786, MFT 0711, MFT 0712, MFT 0154, MFT 
0211 e MFT 0252, em RDIDP.

Foi aprovada e indicada a seguinte Comissão Julgadora:
DO DEPARTAMENTO:
Profa. Dra. Elisabete Ferreira Mângia - Presidente
Profa. Dra. Eucenir Fredini Rocha
Profa. Dra. Fátima Corrêa Oliver - Suplente
Profa. Dra. Elizabeth Maria Freire de Araújo Lima - Suplente
DE FORA DO DEPARTAMENTO
Profa. Dra. Valéria Meirelles Carril Elui - Faculdade de Medi-

cina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
Profa. Dra. Andrea Perosa Saigh Jurdi - Universidade Federal 

de São Paulo - Campus Baixada Santista
Profa. Dra. Tatiana Barcelos Pontes - Faculdade de Ceilândia 

da Universidade de Brasília
Profa. Dra. Adriana Leão - Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal do Espírito Santo - Suplente
Profa. Dra. Angela Paula Simonelli - Universidade Federal 

do Paraná - Suplente
 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/

FM/53/2017 - ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO PÚBLI-
CO PARA O PROVIMENTO DE UM CARGO DE PROFESSOR DOU-
TOR 1, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA, FONO-
AUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL - CURSO DE TERAPIA 
OCUPACIONAL, NA ÁREA ARTE, CORPO, CULTURA E TERAPIA 
OCUPACIONAL, COM BASE NO PROGRAMA DO CONJUNTO DAS 
DISCIPLINAS MFT 0165, MFT 0717, MFT 0710, MFT 0797, MFT 
0780, MFT 0210, e MFT 0251.

A Congregação da FMUSP, em sessão extraordinária de 
28/7/2017, apreciou os documentos comprobatórios apresenta-
dos pelos candidatos: nº 1 - Dra. Érika Alvarez Inforsato; nº 2 - Dr. 
Cleber Tiago Cirineu; nº 3 - Dr. Rodolpho José de Carvalho Pinto, 
referentes ao Edital ATAC/FM/018/2017. Não sendo constatada 
nenhuma incorreção, os documentos dos candidatos nº 1 e nº 
2 foram aprovados e os mencionados candidatos estão inscritos 
para o concurso para o provimento de um cargo de Professor 
Doutor 1, junto ao Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia 
e Terapia Ocupacional - Curso de Terapia Ocupacional, na Área 
Arte, Corpo, Cultura e Terapia Ocupacional, com base no progra-
ma do Conjunto das Disciplinas MFT 0165, MFT 0717, MFT 0710, 
MFT 0797, MFT 0780, MFT 0210 e MFT 0251, em RDIDP.

O pedido de inscrição do candidato nº 3 - Dr. Rodolpho José 
de Carvalho Pinto - foi INDEFIRIDO pela Congregação, pois o can-
didato não anexou os seguintes documentos: I. Memorial circuns-
tanciado e comprovação dos trabalhos publicados, das atividades 
realizadas pertinentes ao concurso e das demais informações que 
permitam a avaliação de seus méritos, em formato digital;

II. Prova de documento que comprove que é graduado em 
Terapia Ocupacional, com carga horária mínima fixada pelo 
MEC, conforme solicitado no Edital ATAC/FM/018/2017.

Foi aprovada e indicada a seguinte Comissão Julgadora:
DO DEPARTAMENTO:
Profa. Dra. Selma Lancman - Presidente
Profa. Dra. Maria Helena Morgani de Almeida

 Prorrogação das inscrições no que se refere ao Edital 
24/2017, publicada no D. O. de 18/07/2017, com retificação no 
DO de 28/07/2017

DA INSCRIÇÃO
Prorrogada a inscrição até 01/08/2017 até às 12h00.
 Prorrogação das inscrições no que se refere ao Edital 

23/2017, publicada no D. O. de 18/07/2017, com retificação no 
DO de 28/07/2017

DA INSCRIÇÃO
Prorrogada a inscrição até 01/08/2017 até às 12h00.
 Prorrogação das inscrições no que se refere ao Edital 

025/2017, publicada no D. O. de 19/07/2017, com retificação no 
DO de 28/07/2017

DA INSCRIÇÃO
Prorrogada a inscrição até 01/08/2017 até às 12h00.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 COMUNICADO ATAC 045/17 – ENCERRAMENTO DE PRO-

CESSO SELETIVO
O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo comunica o 
encerramento do processo seletivo para contratação de 1 (um) 
Professor Contratado III (Professor Doutor), junto ao Departa-
mento de Química, iniciado com a publicação do Edital ATAc 
010/2017, publicado no Diário Oficial do Estado de 25/02/2017, 
por desistência do interessado. (17.1.451.59.0)

 EDITAL ATAc 018/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo torna público a 
todos os interessados que, conforme aprovação “ad referen-
dum” do Conselho Técnico-Administrativo, aos 27/07/2017, 
estarão abertas por 10 (dez) dias, no período das 8h do dia 
02/08/2017 às 17h do dia 11/08/2017, as inscrições para o 
processo seletivo para a contratação de 01 (um) docente por 
prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1), com 
salário de R$ 1.849,66 (mil oitocentos e quarenta e nove reais 
e sessenta e seis centavos), referência: mês de maio de 2016, 
com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, junto ao 
Departamento de Biologia, Área de Biotecnologia Ambiental e 
Biotecnologia Vegetal, nos termos da Resolução nº 5.872/10 e 
alterações posteriores, bem como da Resolução nº 7.354/17.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo CTA da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo 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 link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no 
período acima indicado, devendo o candidato apresentar reque-
rimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, contendo 
dados pessoais e Área de conhecimento (especialidade) a que 
concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do titulo de Doutor, outorgado 

ou reconhecido pela USP ou de validade nacional.
2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 

ou qualquer outro meio.
2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de 

necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

2.3 A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto não se responsabiliza por inscrições não recebidas em 
decorrência de eventuais problemas técnicos ou falhas na trans-
missão de dados. Não serão aceitos pedidos de inscrição sub-
metidos após o horário e o prazo estipulados no presente Edital.

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

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverá ministrar as seguintes disciplinas:

I. Biotecnologia Ambiental,
II. Biotecnologia Vegetal,
III. Eventualmente outras disciplinas por indicação do Con-

selho do Departamento de Biologia, FFCLRPUSP.
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.

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

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 Unidade 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.
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