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ESPECIALIDADE 6: Teoria dos Conjuntos e Aplicações: Os Axio-
mas de Zermelo-Fraenkel e construções básicas. Ordinais, indução 
e recursão transfinitas, aritmética ordinal. Cardinais, o axioma da 
escolha, suas equivalências e aplicações, cofinalidade, cardinais 
regulares e singularidades, aritmética cardinal, a hipótese do 
contínuo. Filtros e ideais, conjuntos fechados-ilimitados, conjuntos 
estacionários. O axioma de Martin, relações com o teorema de Baire 
e medida de Lebesgue. O princípio \<\>, árvores e retas, o problema 
de Suslin. Aplicações à topologia e análise (ao longo do curso). 
Noções sobre: consistência e independência, modelos de ZFC, os 
construtíveis, Forcing. Tópico livre. Tópicos Avançados em Topologia 
Geral: 0. Espaços compactos: definição, exemplos, funções cardinais. 
1. Compactificação de Stone-Cech, o espaço BW e os remainders 
BW-W. 2. Tópicos em compacidade generalizada: espaços enumera-
velmente compactos, espaços seqüencialmente compactos, espaços 
pseudocompactos. 3. Paracompacidade e metrização: teorema de 
Smirnov-Nagata-Bing e teorema de Alexandroff-Urysohn (clássicos), 
propriedades de recobrimento, espaços de Moore - consistência, 
espaços collectionwise normal, espaços enumeravelmente para-
compactos. 4. Grupos topológicos: funções cardinais, grupos pseu-
docompactos, subgrupos densos, produtos de grupos, topologizing 
groups. 5. Técnicas de teoria dos conjuntos.

ESPECIALIDADE 7: Introdução às Equações Diferenciais 
Parciais: 1. Preliminares: Notações e definições. Resultados do 
Cálculo Avançado. Convoluções. Transformada de Fourier. 2. 
Teoria local de existência: conceitos básicos; equações reais 
de primeira ordem; o problema de Cauchy; o teorema de 
Cauchy-Kowalevski, o exemplo de Lewy. 3. O operador Lapla-
ciano: propriedades básicas das funções harmônicas; solução 
fundamental; os problemas de Dirichlet e de Neumann; função 
de Green. Os problemas de Dirichlet num semi-espaço e numa 
bola. O princípio da Reflexão. 4. A equação do calor: princípio 
do máximo, solução em domínios limitados e não-limitados. 5. A 
equação das ondas: o problema de Cauchy, solução do problema 
de Cauchy, a equação não-homogênea, o método de abaixa-
mento de Hadaward. Operadores Pseudodiferenciais: 1. Teoria 
das distribuições, distribuições temperadas, Análise de Fourier e 
espaços de Sobolev (revisão). 2. Operadores Pseudodiferenciais: 
Definição, continuidade e pseudolocalidade. 3. Os teoremas 
básicos: composição, transposição, transformação por difeomor-
fismos e continuidade em L2 dos operadores pseudodiferenciais. 
4. O cálculo simbólico. 5. O teorema de Calderon sobre a uni-
cidade no problema de Cauchy para operadores estritamente 
hiperbólicos. 6. Operadores pseudodiferenciais compactos. 7. 
Operadores pseudodiferenciais elíticos em variedades compac-
tas e suas parametrizes. 8. O teorema de Hodge.

ESPECIALIDADE 8: Introdução à Análise Funcional: 1. Espa-
ços de Hilbert. Projeções ortogonais e bases hilbertianas. Aplica-
ções às séries de Fourier. 2. Espaços de Banach. Exemplos básicos. 
Operadores. Espaços duais. Espaços Reflexivos. Operadores 
compactos. 3. Teorema de Hahn-Banach e aplicações. 4. Teorema 
de Baire. Princípio da limitação Uniforme. Teoremas da aplicação 
aberta e do gráfico fechado e aplicações. Holomorfia entre Espa-
ços Normados: 1. Notações e terminologia. Polinômios homogê-
neos. 2. Polinômios não necessariamente homogêneos. 3. Séries 
inteiras. 4. Aplicações holomorfas. 5. A fórmula de representação 
integral de Cauchy. 6. Convergência da série de Taylor. 7. Aplica-
ções holomorfas de tipo limitado. 8. Unicidade do prolongamento 
holomorfo. 9. Princípio do Máximo. 10. O teorema de Banach-
-Steinhaus holomorfo. 11. Holomorfia fraca. 12. Holomorfia finita. 
13. O teorema de Goursat e equação de Cauchy-Riemann. 14. 
Germes de aplicações holomorfas. 15. Topologia sobre os espa-
ços de aplicações holomorfas. 16. Domínios de holomorfia. 17. 
O teorema de Cartan-Thullen para Hb domínios de holomorfia.

ESPECIALIDADE 9: Teoria das Distribuições: 1. Funções-teste. 
Distribuições num aberto do Rn. Operações com distribuições. 
Exemplos. Estrutura local de distribuições. Partições da unidade. 
Distribuições com suporte compacto. 2. Convolução e produto 
tensorial de distribuições. A transformada de Fourier em S e em S’. 
Transformada de Fourier de convolução. Teorema de Paley-Wiener. 
Transformada de Laplace. 3. Cálculo das soluções fundamentais de 
alguns operadores diferenciais parciais. Noção sobre os conjuntos 
frente de onda de uma distribuição. 4. Espaços de Sobolev. Teo-
rema de Rellich. Resolubilidade local e hipoelipticidade de Ope-
radores elípticos com coeficientes infinitamente diferenciáveis. 
Introdução à Teoria das Funções Generalizadas de Colombeau: Os 
conjuntos auxiliares Aq (E). A Álgebra diferencial G(Ômega). Os 
números (reais e complexos) generalizados. Teoria da integração. 
Distribuições e funções generalizadas. A relação de associação. 
Aplicações generalizadas. A sub-álgebra Gs (Ômega K). Funções 
holomorfas generalizadas. Operador\partial =  (delta barra).

ESPECIALIDADE 10: Introdução à Análise Funcional: 1. Espa-
ços de Hilbert. Projeções ortogonais e bases hilbertianas. Aplica-
ções às séries de Fourier. 2. Espaços de Banach. Exemplos básicos. 
Operadores. Espaços duais. Espaços Reflexivos. Operadores com-
pactos. 3. Teorema de Hahn-Banch e aplicações. 4. Teorema de 
Baire. Princípio da limitação Uniforme. Teoremas da aplicação aber-
ta e do gráfico fechado e aplicações. Espaços de Banach: I - Base 
de Schauder. a) Definição e exemplos; b) Teoremas de existência; 
c) Dualidade. II - Bases Incondicionais e Simétricas. A) Definição e 
exemplos; b) Teorema de Estrutura; c) Exemplos de espaços sem 
base incondicional. III - Aplicações. a) Propriedades especiais de 
c_o(N) e l_p (N) (1\<\infty); b) Propriedades de aproximação e 
aplicações; c) Espaços de Banach que contem c_o (N) e l_1 (N); d) 
Espaços de Seqüência de Orlicz e de Lorentz; e) Problemas abertos 
e resolvidos com as técnicas acima; f) Integrabilidade Riemann e 
geometria dos Espaços de Banach; g) Problemas em aberto.

ESPECIALIDADE 11: Introdução à Análise Funcional: 1. Espa-
ços de Hilbert. Projeções ortogonais e bases hilbertianas. Aplica-
ções às séries de Fourier. 2. Espaços de Banach. Exemplos bási-
cos. Operadores. Espaços duais. Espaços Reflexivos. Operadores 
compactos. 3. Teorema de Hahn-Banch e aplicações. 4. Teorema 
de Baire. Princípio da limitação Uniforme. Teoremas da aplicação 
aberta e do gráfico fechado e aplicações. Álgebras de Operadores: 
Álgebras de Banach involutivas C*-álgebras. Álgebras comutati-
vas e o teorema de Gelfand. Exemplo: a transformada de Fourier 
do ponto de vista do teorema de Gelfand. Ideais e quocientes. 
Cálculo funcional analítico e contínuo. Positividade e ordem. Fun-
cionais positivos e estados. Representações. A representação de 
Gelfand, Neimak e Segal associada a um estado. Representações 
irredutíveis e estados puros. Existência de representações fiéis.

ESPECIALIDADE 12: Introdução à Teoria das Representa-
ções: Álgebras de Dimensão finita sobre corpos. Categoria de 
Módulos. Teorema de Krull-Schmidt. Álgebras básicas. Teorema 
de Morita. Álgebras de Caminhos. Aljavas ordinárias. Teorema de 
Gabriel. Representações de Quivers e Módulos. Exemplos. Tipos 
de Representações: Finito, Moderado e Selvagens. Classificação 
das Álgebras de tipo finito e moderado. Álgebras com Rad2=0. 
Sequências quase cindidas. Morfismos irredutíveis. Conjecturas de 
Brauer-Thrall I e II. Teorema de Roiter. Aljavas de Auslander-Reiten 
(ARQ). ARQ de Álgebras Hereditárias. Algoritmo para Álgebras de 
tipo Finito. Componentes pré-projetivas, pré-injetivas e regulares. 
Representações de Álgebras I: 1. Categoria de módulos finitamente 
gerados sobre álgebras de Artin (Teorema de Morita, projetivos, 
injetivos e simples). Álgebras de caminhos e caracterização de 
álgebras de dimensão finita sobre corpos algebricamente fechados. 
Tipos de representações. 2. Sequências de Auslander-Reiten para 
álgebras de Artin. Teorema de Existência e Unicidade. Morfismos 
poço, fonte e irredutível. O dual e a transposta. Teorema de Roiter. 
3. Aljavas de Auslander-Reiten. Componentes conexas de Aljavas 
de AR. Aljavas com translações. Componentes estáveis (Teorema de 
Zhang). Teorema de Bautista-Smal. 4. Álgebras hereditárias. Aljavas 
de AR para álgebras hereditárias (tipo finito e infinito). 5. Álgebras 
de Kronecker. Álgebras uniseriais. Álgebras com rad2=0. 6.

ESPECIALIDADE 13: Representações de Grupos Finitos I: 
Representações e módulos. Definições e exemplos. Teoria de 
anéis semisimples. Álgebra de grupos semisimples. Exemplos. 
Caracteres. Multiplicidade. Caracteres generalizados. Tabelas de 
caracteres. O teorema pa qb de Burnside. Produtos tensoriais de 

do Conselho Técnico-Administrativo (CTA), em 28.07.2017, as 
inscrições dos candidatos Ana Claudia de Jesus Golzio, Lean-
dro Resende Mundim, Flávia Barbosa, Daniel Alexis Gutierrez 
Pachas, Camila de Lima, Dalia Melissa Bonilla Correa e Fábio 
Rodrigues Silva ao processo seletivo para contratação de um 
docente, como professor contratado nível III (Doutor) ou nível 
II (Mestre), para o Departamento de Matemática Aplicada e 
Estatística, deste Instituto, conforme Edital de Abertura EDITAL 
ATAc/ICMC/SME-USP nº 048/2017.

Ficam convocados para a primeira etapa de avaliações os can-
didatos portadores do título de Doutor: Ana Claudia de Jesus Golzio, 
Camila de Lima e Dalia Melissa Bonilla Correa. A primeira etapa será 
realizada nos dias 21 e 22/08/2017, a partir das 08h00, nas dependên-
cias do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da USP.

Aprovada também a seguinte comissão de seleção para o 
referido processo seletivo: Titulares: Prof. Titular André Carlos 
Ponce de Leon Ferreira de Carvalho (SCC-ICMC-USP), Prof. Asso-
ciado Cláudio Fabiano Motta Toledo (SSC-ICMC-USP) e Profa. 
Dra. Marina Andretta (SME-ICMC-USP). Suplentes: Profa. Dra. 
Maristela Oliveira dos Santos (SME-ICMC-USP), Profa. Assistente 
Dr. Andréa Carla Gonçalves Vianna (UNESP) e Prof. Adjunto 
Pedro Augusto Munari Junior (UFSCar).

Os candidatos convocados para a primeira etapa, portadores 
do título de Doutor, deverão comparecer à Assistência Acadêmica 
do ICMC com, ao menos, quinze minutos de antecedência do 
início do processo seletivo, para assinatura da lista de presença.

 INSTITUTO DE MATEMÁTICA E 
ESTATÍSTICA
 Edital ATAc – 015/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE LIVRE-

-DOCÊNCIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DO 
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO - 2º SEMESTRE DE 2017.

O Diretor do Instituto de Matemática e Estatística da Uni-
versidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, de acordo com a aprovação da Congregação na 591ª sessão 
ordinária, realizada em 22 de junho de 2017, estarão abertas 
pelo prazo de trinta dias, de 1o a 30 de agosto de 2017, na 
Assistência Técnica para Assuntos Acadêmicos do IME, das 09h 
às 12h e das 14h às 17h, nos dias úteis, exceto feriados e pontos 
facultativos, as inscrições ao concurso para obtenção do título 
de Livre-Docente junto ao Departamento de Matemática, a ser 
realizado com base nas especialidades abaixo:

ESPECIALIDADE 1: Introdução à Geometria Riemanniana: 
Variedades Riemannianas: conexões de Levi-Civita. Teorema 
fundamental da Geometria Riemanniana. Geodésicas. Aplicação 
exponencial. Métrica Riemanniana: variedades Riemannianas 
completas. Teorema de Hopf-Rinow. Cálculo das variações sobre 
uma variedade Riemanniana. Variação de geodésicas. Campos 
de Jacobi, Pontos conjugados. Teorema de Morse. Tópicos em 
Variedades Mínimas: Laplaciano de secções de fibrados vetoriais 
riemannianos. Subvariedades imersas de variedades riemannia-
nas; conexões nos fibrados tangente e normal, 2a. forma funda-
mental, curvaturas dos fibrados tangente e normal, 1a. variação 
da área, imersões mínimas, 2a. variação da área, Campos de 
Jacobi de subvariedades Kählerianas, extensão do lema de 
Synge. O Laplaciano da 2a. forma fundamental de uma imersão 
mínima. Imersões mínimas compactas da esfera euclidiana uni-
tária: índice e nulidade da imersão, imagem da aplicação normal 
de Gauss, imersões mínimas tendo o módulo da 2a. forma 
fundamental constante. Estabilidade de cones mínimos de Rn: 
regularidades do problema de Plateau, Problema de Bernstein.

ESPECIALIDADE 2: Topologia Algébrica I: Homologia e 
Cohomologia Singulares. Homologia singular: complexos de 
cadeias. Construção de funtores de homologia. Invariância 
homotópica, excisão e seqüência Mayer-Vietoris. Cálculo de 
homologia; aplicações. Teorema do ponto fixo de Brouwer, grau 
de uma aplicação. Teorema de Jordan-Brouwer; invariância do 
domínio. CW-Complexos: definição e propriedades elementares; 
exemplos. Teoremas da extenção das homotopias e da apro-
ximação celular. Homologia celular e cálculos de homologia 
dos espaços projetivos. Cohomologia singular (parte aditiva). 
Topologia Algébrica II: Homologia com coeficientes arbitrários 
- Teoremas de coeficientes universais. Cohomologia singular. 
Teorema de Eilenberg-Zilber. Produtos. Teorema de Künneth. 
Anel de cohomologia. Aplicações. Homologia e Cohomologia de 
Variedades - Variedades topológicas. Orientabilidade. Teoremas 
de dualidade de Poincaré e Lefschetz. Aplicações.

ESPECIALIDADE 3: Sistemas Dinâmicos I: Campos de vetores 
no Rn. Campos completos. Fluxos e Sistemas Dinâmicos. Clas-
sificação das trajetórias. Equivalências. Conjugação. Conjuntos 
limites. Sistemas Lineares. Campos Lineares em Rn. Isomorfis-
mos hiperbólicos. Abertura, densidade e estabilidade estrutural 
dos sistemas hiperbólicos. Estrutura local. Teoremas de fluxo 
tubular. Pontos críticos e pontos fixos hiperbólicos. Teoremas de 
Hartman-Grobman. Variedades invariantes. Órbitas periódicas 
de um campo de vetores. Transformação de Poincaré. Varie-
dades invariantes para órbita periódica hiperbólica. Sistemas 
Dinâmicos em variedades diferenciáveis compactas. Estabilidade 
estrutural local. Considerações sobre sistemas genéricos e sobre 
sistemas estruturalmente estáveis. Sistemas Dinâmico II: Cam-
pos de vetores e difeomorfismos em variedades diferenciáveis. 
Elementos hiperbólicos. Variedades invariantes. Transversalida-
de. Estabilidade estrutural local. Campos gradientes. Campos 
e difeomorfismos de Morse-Smole. Campos de Kupka-Smale.

ESPECIALIDADE 4: Lógica: Álgebras de Boole - O Teorema 
da Representação de Stone. Cálculo proposicional - A Álgebra de 
Lindenbaum, Teoremas da completude e compacidade. Cálculo de 
predicados de 1a. ordem - Linguagem, Axiomática, a Álgebra de 
LIndenbaum, Definição da Verdade, os Teoremas da Completude 
e de Löwenheim-Skolem. Extensões por Definição, Eliminação de 
Símbolos Funcionais. Relativização e Sub-Estruturas. Ultraprodu-
tos - o Teorema de LÖS'S, o Teorema da compacidade. Teorias de 
1a. ordem finitamente Axiomatizáveis e demais aplicações do 
Teorema da compacidade: Modelos para a Aritmética e Análise 
não Standard. Classes Elementares. Lógicas de ordem Superior - 
Lógica de 2a. ordem, a lógica Lw1w: Lógicas para as quais não 
vale compacidade ou Löwenhein-Skolem. O Teorema de Linds-
tröm. Aritmética de 1a. ordem, funções Recursivas e o Teorema da 
incompletude de Gödel. Teoria dos Modelos e Aplicações: Revisão 
dos conceitos básicos. Compacidade. Ultraprodutos. Teoremas de 
Löwenheim-Skolem e de Tarski. Interpolações; teoremas de Craig, 
Beth, Padoa. Categoricidade numa potência. Modelos saturados 
e homogêneos. Omissão de tipos. Teorias estáveis, superestáveis 
e w-estáveis. Ordem fundamental. Noção de "forcing". Simetria. 
Dimensão e rank. Indiscerníveis. Modelos atômicos e primos. 
Teorias W1- categóricas. Tipos regulares. Aplicações.

ESPECIALIDADE 5: Lógica: Álgebras de Boole - O Teorema 
da Representação de Stone. Cálculo proposicional - A Álgebra de 
Lindenbaum, Teoremas da completude e compacidade. Cálculo 
de predicados de 1a. ordem - Linguagem, Axiomática, a Álgebra 
de Lindenbaum, Definição da Verdade, os Teoremas da Comple-
tude e de Löwenheim-Skolem. Extensões por Definição, Elimi-
nação de Símbolos Funcionais. Relativização e Sub-Estruturas. 
Ultraprodutos - o Teorema de LÖS'S, o Teorema da compacidade. 
Teorias de 1a. ordem finitamente Axiomatizáveis e demais Apli-
cações do Teorema da compacidade: Modelos para a Aritmética 
e Análise não Standard. Classes Elementares. Lógicas de ordem 
Superior - Lógica de 2a. ordem, a lógica Lw1w: Lógicas para as 
quais não vale compacidade ou Löwenhein-Skolem. O Teorema 
de Lindström. Aritmética de 1a. ordem, funções Recursivas e o 
Teorema da incompletude de Gödel. Teoria dos Modelos e Teoria 
das Categorias I: A lógica L polisortida e sua interpretação numa 
categoria. A possibilidade de expressar noções da teoria de cate-
gorias por fórmulas. Regras de dedução válidas em categorias: 
estabilidade, distributividade. Categorias lógicas. Modelos com 
valores em álgebras de Boole e de Heyting. Completude.

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.

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. Ciclos de vida, saúde materna, da criança, do adolescente 

e saúde pública;
II. Aleitamento materno;
III. Crescimento e desenvolvimento da criança;
IV. Saúde perinatal;
V. Saúde integral da criança menor de um ano e sua influ-

ência na qualidade de vida do adulto;
VI. Alimentação em menor de um ano;
VII. Desenvolvimento e saúde mental;
VIII. Principais problemas de saúde da criança;
IX. Saúde integral da criança menor de 9 anos;
X. Sociedade moderna, saúde de menor de nove anos, 

nutrição e hábitos saudáveis e qualidade de vida;
XI. Acidente com menores de nove anos;
XII Imunização da criança e do adolescente.
11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso às publi-
cações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

12. O não comparecimento do candidato às provas programa-
das implicará automaticamente sua desistência do processo seletivo.

13. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
CTA da Faculdade de Saúde Pública, 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.

Informações adicionais, bem como as normas pertinentes 
ao processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessa-
dos na Assistência Acadêmica da Faculdade de Saúde Pública 
da USP, Avenida Dr. Arnaldo, 715 – Cerqueira Cesar – São Paulo 
– SP, das 9:00 às 15:00.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E 
DE COMPUTAÇÃO
 Edital ATAc/ICMC/USP nº 053/2017
ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÃO, INDICAÇÃO DE COMISSÃO DE 

SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS.
O Diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Compu-

tação, da Universidade de São Paulo, aprovou “ad referendum” 
do Conselho Técnico-Administrativo (CTA), em 28.07.2017, as 
inscrições dos candidatos Rodolfo Donisete Zanette, Geiser Chalco 
Challco, Daniel Sant'Anna Consiglieri, Adinovan Henriques de Mace-
do Pimenta, Leandro Andrade Martinez, Ademir Marques Junior, 
Gustavo Canavaci Barizon e Fernando Antônio Asevedo Nóbrega ao 
processo seletivo para contratação de um docente, como professor 
contratado nível III (Doutor) ou nível II (Mestre), para o Departa-
mento de Ciências de Computação, deste Instituto, conforme Edital 
de Abertura EDITAL ATAc/ICMC/SCC-USP nº 046/2017.

Ficam convocados para a primeira etapa de avaliações os 
candidatos portadores do título de Doutor: Adinovan Henriques 
de Macedo Pimenta e Leandro Andrade Martinez. A primeira 
etapa será realizada nos dias 07 e 08/08/2017, a partir das 
08h00, nas dependências do Instituto de Ciências Matemáticas 
e de Computação, da USP.

Aprovada também a seguinte comissão de seleção para 
o referido processo seletivo: Titulares: Profa. Associada Rosane 
Minghim (SCC-ICMC-USP), Prof. Dr. Afonso Paiva Neto (SME-
-ICMC-USP) e Prof. Dr. Fernando Santos Osório (SSC-ICMC-USP). 
Respectivos Suplentes: Prof. Associado Rudinei Goularte (SCC-
-ICMC-USP), Prof. Associado Murilo Francisco Tomé (SME-ICMC-
-USP) e Prof. Associado Denis Fernando Wolf (SSC-ICMC-USP).

Os candidatos convocados para a primeira etapa, portadores 
do título de Doutor, deverão comparecer à Assistência Acadêmica 
do ICMC com, ao menos, quinze minutos de antecedência do 
início do processo seletivo, para assinatura da lista de presença.

 Edital ATAc/ICMC/USP nº 054/2017
ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÃO, INDICAÇÃO DE COMISSÃO DE 

SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS.
O Diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Compu-

tação, da Universidade de São Paulo, aprovou “ad referendum” do 
Conselho Técnico-Administrativo (CTA), em 28.07.2017, as inscri-
ções dos candidatos Hilton Vicente César, Milena Guessi Margarido, 
Ari Monteiro, Cristianno Martins Vieira, Elaine Cecília Gatto, Geiser 
Chalco Challco, Daniel Sant'Anna Consiglieri, Adinovan Henriques 
de Macedo Pimenta, Leandro Andrade Martinez, Ademir Marques 
Junior, Gustavo Canavaci Barizon e Camilo Akimushkin Valencia, ao 
processo seletivo para contratação de um docente, como professor 
contratado nível III (Doutor) ou nível II (Mestre), para o Departa-
mento de Sistemas de Computação, deste Instituto, conforme Edital 
de Abertura EDITAL ATAc/ICMC/SSC-USP nº 047/2017.

Ficam convocados para a primeira etapa de avaliações os 
candidatos portadores do título de Doutor: Adinovan Henriques 
de Macedo Pimenta, Leandro Andrade Martinez e Camilo Aki-
mushkin Valencia. A primeira etapa será realizada nos dias 09 e 
10/08/2017, a partir das 08h00, nas dependências do Instituto 
de Ciências Matemáticas e de Computação, da USP.

Aprovada também a seguinte comissão de seleção para 
o referido processo seletivo: Titulares: Prof. Associado Cláudio 
Fabiano Motta Toledo (SSC-ICMC-USP), Prof. Associado Arlindo 
Neto Montagnoli (DEE-UFSCar), Prof. Adjunto Ricardo Menotti 
(DCC-UFSCar). Suplentes: Prof. Associado Júlio Cezar Estrella 
(SSC-ICMC-USP), Prof. Dr. Daniel Varela Magalhães (SEM-EESC-
-USP), Profa. Dra. Marina Andretta (SME-ICMC-USP).

Os candidatos convocados para a primeira etapa, portadores 
do título de Doutor, deverão comparecer à Assistência Acadêmica 
do ICMC com, ao menos, quinze minutos de antecedência do 
início do processo seletivo, para assinatura da lista de presença.

 Edital ATAc/ICMC/USP nº 055/2017
ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÃO, INDICAÇÃO DE COMISSÃO DE 

SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS.
O Diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Compu-

tação, da Universidade de São Paulo, aprovou “ad referendum” 

Paulo e, para o cálculo da média individual, a soma dos pesos 
será o divisor da divisão.

7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado 
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído 
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos 
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das 
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.

9. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá ao 
desempate com base na média global obtida por cada candidato.

10. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. Rotura prematura de membranas;
II. Restrição do crescimento fetal;
III. Doença hipertensiva específica da gestação;
IV. Prematuridade;
V. Prenhez ectópica;
VI. Sofrimento fetal;
VII. Hemorragias pós-parto;
VIII. Distocias;
IX. Avaliação pré-concepcional;
X. Pré-Natal de risco habitual.
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 Assistência 
Acadêmica da Faculdade de Medicina 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 
Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Medicina 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 de julho de 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 pro-
cesso seletivo, encontram-se à disposição dos interessados no Ser-
viço de Concursos Docentes / Assistência Acadêmica da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, situada na Avenida Dr. 
Arnaldo, 455 – 2º andar, Sala 2301 – CEP 01246-903 - São Paulo/SP.

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
EDITAL FSP 014/2017
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFI-

CADO E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS, NO DEPARTAMENTO 
DE SAÚDE, CICLOS DE VIDA E SOCIEDADE DA FACULDADE DE 
SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo torna público a todos os interessados que, conforme 
aprovação “Ad Referendum” do Conselho Técnico-Administrati-
vo, em 28/07/2018, estarão abertas por 10 dias, no período das 
9:00 do dia 01 de agosto de 2017, às 17:00 do dia 10 de agosto 
de 2017, as inscrições para o processo seletivo para a contrata-
ção de 01 (um) docente por prazo determinado, como Professor 
Contratado III (MS-3.1), com salário de R$ R$ 1.849,66, refe-
rência: mês de maio de 2016, com jornada de 12 (doze) horas 
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Saúde, Ciclos 
de Vida e Sociedade, 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 Saúde Pública 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 Saúde Pública, 
contendo número do Edital, dados pessoais, endereço eletrônico, 
telefones para contato e área de conhecimento do Departamen-
to a que concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

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

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

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

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

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

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

I. HSM 129 Ciclos de Vida I (matutino e noturno);
II. HSM 124 Saúde, Ciclos de Vida I (vespertino).
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 4)
II. Prova Didática (peso 6)
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 consulta 
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, 
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