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II – atividade didática universitária;
III – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
IV – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V - diplomas e outras dignidades universitárias.
PROVA DIDÁTICA
7. A prova didática será pública, com a duração mínima de 

quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre o pro-
grama da área de conhecimento acima mencionada, nos termos 
do artigo 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 - 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;

III – o sorteio do ponto será feito vinte e quatro horas antes 
da realização da prova didática, sendo vedado ao candidato 
renunciar a esse prazo;

IV – o candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário;

V – 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.

JULGAMENTO DA 2ª FASE
8. Ao término da apreciação das provas, cada candidato terá 

de cada examinador uma nota final que será a média ponderada 
das notas por ele conferidas nas duas fases, observados os pesos 
mencionados no item 3.

9. As notas das provas poderão variar de zero a dez, com 
aproximação até a primeira casa decimal.

10. A nota obtida pelo candidato aprovado na prova escrita 
irá compor a média final da segunda fase, com peso 3.

11. O resultado do concurso será proclamado pela comissão 
julgadora imediatamente após seu término, em sessão pública.

12. Serão considerados habilitados os candidatos que 
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

13. A indicação dos candidatos será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas.

14. Será proposto para nomeação o candidato que obtiver o 
maior número de indicações da comissão julgadora.

15. A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprova-
ção em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias 
Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, VI da Lei 
nº 10.261/68.

16. A nomeação do docente aprovado no concurso, assim 
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos 
termos da Resolução 7271 de 2016.

17. O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatí-
cio exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do Regimento 
Geral da USP.

18. O concurso terá validade imediata e será proposto para 
nomeação somente o candidato indicado para o cargo posto 
em concurso.

19. O candidato será convocado para posse pelo Diário 
Oficial do Estado.

Demais informações, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, no 
endereço acima citado.

 Edital ATAC/FZEA Nº 18/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO AO PROVIMENTO DE 01 (UM) 
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE MEDI-
CINA VETERINÁRIA DA FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGE-
NHARIA DE ALIMENTOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo, localizada à Avenida 
Duque de Caxias Norte, 225 – Pirassununga/SP, torna público 
a todos os interessados que, de acordo com o decidido pela 
Congregação em sessão ordinária realizada em 02/06/2017, 
estarão abertas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com início às 
08 horas (horário de Brasília) do dia 13/06/2017 e término às 
17 horas (horário de Brasília) do dia 12/07/2017, as inscrições 
ao concurso público de títulos e provas para provimento de 01 
(um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em Regime de 
Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), claro/cargo 
nº 1234009, com o salário de R$ 10.670,76 (maio/2016), junto 
ao Departamento de Medicina Veterinária, na área de conheci-
mento “Biologia do Desenvolvimento, Histologia, Fisiologia e 
Biologia Comparativa dos Animais Domésticos” nos termos do 
art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e o respectivo 
programa que segue:

1) Meiose, oogênese e espermatogênese.
2) Fecundação, desenvolvimento embrionário inicial e gas-

trulação.
3) Histologia e embriologia do sistema urogenital mas-

culino.
4) Histologia e embriologia do sistema urogenital feminino.
5) Histologia tecidual: tecido epitelial, conjuntivo, muscular, 

cartilaginoso e ósseo.
6) Fisiologia celular: transporte transmembrana, equilíbrios 

iônicos, potenciais de membrana.
7) Fisiologia celular: transmissão sináptica, receptores de 

membrana, segundos mensageiros e vias de transdução de sinal.
8) Histologia e fisiologia do sistema respiratório.
9) Histologia e fisiologia do sistema digestório.
10) Histologia e fisiologia do sistema renal.
11) Histologia e fisiologia do sistema cardiovascular.
12) Histologia do sistema endócrino: hipotálamo, hipófise, 

tireoide, paratireoide, adrenal e pâncreas endócrino.
13) Fisiologia do sistema endócrino: hipotálamo, hipófise, 

tireoide, paratireoide, adrenal e pâncreas endócrino.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no Regi-

mento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento da 
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos.

1. 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 Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos, contendo dados pessoais e área de 
conhecimento (especialidade) do Departamento a que concorre 
(modelo disponível no site www.fzea.usp.br), anexando os 
seguintes documentos:

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
das demais informações que permitam avaliação de seus méri-
tos, em formato digital.

II – prova de que é portador do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino;

IV – título de eleitor;
V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de 

pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa;
VI – documento de identidade.
Parágrafo primeiro: Elementos comprobatórios do memorial 

referido no inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros 
materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser apre-
sentados até o último dia útil que antecede o início do concurso.

Parágrafo segundo: Os docentes em exercício na USP serão 
dispensados das exigências referidas nos incisos III e IV, desde 
que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

O Diretor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo, localizada à Avenida 
Duque de Caxias Norte, 225 – Pirassununga/SP, torna público 
a todos os interessados que, de acordo com o decidido pela 
Congregação em sessão ordinária realizada em 02/06/2017, 
estarão abertas, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com início às 
08 horas (horário de Brasília) do dia 13/06/2017 e término às 
17 horas (horário de Brasília) do dia 12/07/2017, as inscrições 
ao concurso público de títulos e provas para provimento de 01 
(um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em Regime de 
Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), claro/cargo 
nº 1233262, com o salário de R$ 10.670,76 (maio/2016), junto 
ao Departamento de Ciências Básicas, na área de conhecimento 
“Estatística” nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento 
Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

1) Modelos probabilísticos associados a variáveis aleatórias 
discretas e contínuas.

2) Variáveis aleatórias bidimensionais.
3) Inferência estatística. Métodos de estimação. Estimação 

pontual e por intervalo para a média, para a proporção e para 
a variância.

4) Testes de hipóteses.
5) Regressão linear simples e múltipla. Correlação linear 

simples, múltipla e parcial.
6) Regressão não linear. Modelos de crescimento.
7) Princípios básicos da experimentação e planejamento de 

experimentos. Principais delineamentos experimentais.
8) Procedimentos de comparações múltiplas.
9) Experimentos com um fator e com dois fatores de 

tratamento.
10) Modelos lineares generalizados para dados de conta-

gem e proporções.
11) Modelo linear misto na análise de dados longitudinais.
12) Métodos de reamostragem.
13) Análise de componentes principais, análise fatorial e de 

conglomerados.
14) Análise de séries temporais.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no Regi-

mento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento da 
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos.

1. 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 Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos, contendo dados pessoais e área de 
conhecimento (especialidade) do Departamento a que concorre 
(modelo disponível no site: www.fzea.usp.br), anexando os 
seguintes documentos:

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
das demais informações que permitam avaliação de seus méri-
tos, em formato digital.

II – prova de que é portador do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino;

IV – título de eleitor;
V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de 

pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa;
VI – documento de identidade.
Parágrafo primeiro: Elementos comprobatórios do memorial 

referido no inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros 
materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser apre-
sentados até o último dia útil que antecede o início do concurso.

Parágrafo segundo: Os docentes em exercício na USP serão 
dispensados das exigências referidas nos incisos III e IV, desde 
que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar 
que se encontram em situação regular no Brasil.

Parágrafo quarto: O candidato estrangeiro aprovado no 
concurso e indicado para o preenchimento do cargo só poderá 
tomar posse se apresentar visto temporário ou permanente que 
faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil.

Parágrafo quinto: No ato da inscrição, os candidatos porta-
dores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação 
para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas.

2. As inscrições serão julgadas pela Congregação da Facul-
dade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, em seu aspecto 
formal, publicando-se a decisão em edital.

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e vinte dias, a contar da data da publicação no 
Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo 
com o artigo 134, parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

3. O concurso será realizado segundo critérios objetivos, 
em duas fases, por meio de atribuição de notas em provas, 
assim divididas:

1ª fase (eliminatória) prova escrita – peso 3
2ª fase – I) julgamento do memorial com prova pública de 

arguição – peso 4
II) prova didática – peso 3
Parágrafo primeiro: A convocação dos inscritos para a 

realização das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo segundo: Os candidatos que se apresentarem 

depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.
I – Primeira fase: PROVA ESCRITA – Caráter Eliminatório
4. 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 julgadora organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do concurso, e dela dará conhe-
cimento aos candidatos vinte e quatro horas antes do sorteio 
do ponto, sendo vedado ao candidato renunciar a esse prazo;

II - 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;

III - sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

IV – durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos;

V – 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;

VI – a prova, que será lida em sessão pública pelo candida-
to, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VII – cada prova será avaliada, individualmente, pelos mem-
bros da comissão julgadora;

VIII – serão considerados habilitados para a 2ª fase os 
candidatos que obtiverem, da maioria dos membros da comissão 
julgadora, nota mínima sete;

IX – a comissão julgadora apresentará, em sessão pública, 
as notas recebidas pelos candidatos.

5. Participarão da segunda fase somente os candidatos 
aprovados na primeira fase.

II - Segunda fase: PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGA-
MENTO DO MEMORIAL E PROVA DIDÁTICA.

PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO 
MEMORIAL

6. O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito 
do candidato.

Parágrafo único – No julgamento do memorial, a comissão 
apreciará:

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;

de Medicina da USP, Avenida Doutor Arnaldo, 455 - São Paulo/
SP, CEP 01246-903.

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

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/036/2017 - CONVOCAÇÃO

 - A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medi-
cina da USP comunica a data da realização do Concurso à 
Livre-Docência junto ao Departamento de Clínica Médica, com 
base no programa da Disciplina de Clínica Geral e Propedêutica, 
referente ao Edital ATAC/FM/003/2017.

Candidata inscrita: Dr.ª Alessandra Carvalho Goulart.
 - INÍCIO DO CONCURSO: 31 de julho de 2017.
 - A candidata deverá se apresentar às 8h15 do dia 31 

de julho de 2017, na “Sala dos Professores Eméritos” (Sala nº 
3100), 3º andar do Prédio da Faculdade de Medicina da USP, 
Avenida Doutor Arnaldo, 455 - São Paulo/SP, CEP 01246-903.

Pelo presente ficam convocados a candidata e os membros 
da Comissão Julgadora.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/037/2017 - CONVOCAÇÃO

 - A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medi-
cina da USP comunica a data da realização do Concurso à 
Livre-Docência junto ao Departamento de Cirurgia, com base 
no programa da Disciplina de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, 
referente ao Edital ATAC/FM/003/2017.

Candidato inscrito: Dr. André Vicente Guimarães.
 - INÍCIO DO CONCURSO: 2 de agosto de 2017.
 - O candidato deverá se apresentar às 7h45 do dia 2 de 

agosto de 2017, na Sala “Arnaldo Vieira de Carvalho” (“Sala 
do C.T.A.”, nº 3301), 3º andar do Prédio da Faculdade de 
Medicina da USP, Avenida Doutor Arnaldo, 455 - São Paulo/SP, 
CEP 01246-903.

Pelo presente ficam convocados o candidato e os membros 
da Comissão Julgadora.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/038/2017 - CONVOCAÇÃO

 - A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medici-
na da USP comunica a data da realização do Concurso à Livre-
-Docência junto ao Departamento de Cardiopneumologia, com 
base no programa da Disciplina de Cirurgia Cardiovascular – 
Área de Bioengenharia, referente ao Edital ATAC/FM/003/2017.

Candidata inscrita: Dr.ª Idágene Aparecida Cestari.
 - INÍCIO DO CONCURSO: 8 de agosto de 2017.
 - A candidata deverá se apresentar às 7h45 do dia 8 de 

agosto de 2017, na Sala “Arnaldo Vieira de Carvalho” (“Sala 
do C.T.A.”, nº 3301), 3º andar do Prédio da Faculdade de 
Medicina da USP, Avenida Doutor Arnaldo, 455 - São Paulo/SP, 
CEP 01246-903.

Pelo presente ficam convocados a candidata e os membros 
da Comissão Julgadora.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/039/2017 - CONVOCAÇÃO

 - A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medici-
na da USP comunica a data da realização do Concurso à Livre-
-Docência junto ao Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, 
com base no programa da Disciplina de Obstetrícia, referente ao 
Edital ATAC/FM/003/2017.

Candidata inscrita: Dr.ª Lisandra Stein Bernardes Ciampi 
de Andrade

 - INÍCIO DO CONCURSO: 9 de agosto de 2017.
 - A candidata deverá se apresentar às 7h45 do dia 9 de 

agosto de 2017, na Sala “Arnaldo Vieira de Carvalho” (“Sala 
do C.T.A.”, nº 3301), 3º andar do Prédio da Faculdade de 
Medicina da USP, Avenida Doutor Arnaldo, 455 - São Paulo/SP, 
CEP 01246-903.

Pelo presente ficam convocados a candidata e os membros 
da Comissão Julgadora.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/040/2017 - CONVOCAÇÃO

 - A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medi-
cina da USP comunica a data da realização do Concurso à 
Livre-Docência junto ao Departamento de Fisioterapia, Fonoau-
diologia e Terapia Ocupacional, com base no programa do Curso 
de Fonoaudiologia, referente ao Edital ATAC/FM/003/2017.

Candidata inscrita: Dr.ª Alessandra Giannella Samelli.
 - INÍCIO DO CONCURSO: 21 de agosto de 2017.
 - A candidata deverá se apresentar às 7h45 do dia 21 de 

agosto de 2017, na Sala “Arnaldo Vieira de Carvalho” (“Sala 
do C.T.A.”, nº 3301), 3º andar do Prédio da Faculdade de 
Medicina da USP, Avenida Doutor Arnaldo, 455 - São Paulo/SP, 
CEP 01246-903.

Pelo presente ficam convocados a candidata e os membros 
da Comissão Julgadora.

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E INDICAÇÃO DE 

COMISSÃO JULGADORA PARA O CONCURSO DE TÍTULOS E 
PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE UM CARGO DE PROFES-
SOR TITULAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA DA 
FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – EDITAL DE ABERTURA FZEA 
Nº 33/2016.

O Diretor da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Ali-
mentos da Universidade de São Paulo faz saber que a Congrega-
ção, em sessão ordinária de 02/06/2017, atendendo ao disposto 
no artigo 39, item VIII, do Regimento Geral da USP, apreciou 
as inscrições dos candidatos Lúcio Francelino Araújo e Valdo 
Rodrigues Herling, ao concurso público para provimento de um 
cargo de Professor Titular, junto ao Departamento de Zootecnia, 
na área: Produção Animal, referente ao edital de abertura FZEA 
nº 33/2016, publicado no DOE de 26/10/2016 e, julgando-as em 
ordem, declarou-os inscritos. Na mesma oportunidade, atenden-
do ao disposto no artigo 39, item IX do Regimento Geral indicou 
a composição da Comissão Julgadora e seu Presidente, para o 
referido concurso, sendo constituída pelos seguintes membros 
TITULAR INTERNO: Joanir Pereira Eler (Presidente), Professor 
Titular da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos 
da Universidade de São Paulo. TITULARES EXTERNOS: Ciniro 
Costa, Professor Titular da Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho”; Edivaldo Antônio Garcia, Professor Titular da Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”; Pedro Alves de Souza, Pro-
fessor Titular da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias 
da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”; 
Ricardo Andrade Reis, Professor Titular da Faculdade de Ciên-
cias Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho”. SUPLENTES INTERNOS: Paulo José 
do Amaral Sobral, Professor Titular da Faculdade de Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, Holmer 
Savastano Junior, Professor Titular da Faculdade de Zootecnia e 
Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, Lício 
Velloso, Professor Titular Aposentado da Faculdade de Zootec-
nia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo. 
SUPLENTES EXTERNOS: Moacyr Corsi, Professor Titular da Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de 
São Paulo; Ariel Antonio Mendes, Professor Titular da Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Aldi Fernandes de Souza 
Franca, Professor Titular da Universidade Federal de Goiás.

 Edital ATAC/FZEA Nº 17/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO AO PROVIMENTO DE 01 (UM) 
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE CIÊN-
CIAS BÁSICAS DA FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA 
DE ALIMENTOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

*
 FACULDADE DE TECNOLOGIA OGARI DE CASTRO PACHE-

CO - ITAPIRA
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR 

– EDITAL Nº 278/01/2017, PROCESSO Nº 1777/2017, CÓDIGO 
DO PORTAL Nº 5914

AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: constante do Processo 
CEETEPS nº 7.184-15 (SG-178.338-16), publicada no DOE de 
18/01/2017, seção I, página 41,

EDITAL DE RESULTADO DO EXAME DE CONHECIMENTO 
ESPECIFÍCO, EXAME DIDÁTICO, DO MEMORIAL CIRCUNSTAN-
CIADO (TÍTULOS) E CLASSIFICAÇÃO FINAL.

A Comissão Especial de Concurso Público da FACULDADE 
DE TECNOLOGIA OGARI DE CASTRO PACHECO, comunica aos 
candidatos abaixo relacionados o resultado dos Exames e a 
classificação final.

CURSO: CURSO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL
DISCIPLINA(S): GESTÃO DA QUALIDADE
CANDIDATO (S) APROVADO (S):
Nº INSCRIÇÃO / RG / CPF / NOTA DO EXAME DE CONHECI-

MENTOS ESPECÍFICOS / NOTA DO EXAME DIDÁTICO / MEMO-
RIAL CIRCUNSTANCIADO (TÍTULOS) / NOTA FINAL / CLASSIFI-
CAÇÃO FINAL.

2 / PEDRO DOMINGOS ANTONIOLLI / 9.374.094-3 / 
021.837.688-00 / 7,50 / 9,40 / 8,14 /8,36/ 1º;

8 / LEONARDO RICHELI GARCIA / 41.142.003-3 / 
309.305.858-95 / 7,00 / 8,37 / 4,35 /6,68/2º

CANDIDATO (S) REPROVADO (S):
Nº INSCRIÇÃO / RG / CPF / NOTA DO EXAME DE CONHECI-

MENTOS ESPECÍFICOS / NOTA DO EXAME DIDÁTICO
3 / 3.029.934-5 / 363.155.409-53 / 4,35;
4 / 16.811.024-6 / 048.883.258-63 / 2,70;
5 / 18.080.993-3 / 068.775.358-98 / 3,05;
6 / 43.453.688-x / 332.418.858-01 / 3,20;
7 / 3.984.798-6 / 227.006.098-91 / 1,65;
9 / 23.741.112-X / 138.331.688-03 / 3,10;
10 / 24.825.965-9 / 161.841.108-02 / 5,60;
14 / 27.588.549-5 / 266.624.638-84 / 2,00;
16 / 23.390.452-9 / 176.345.798-23 / 5,65
CANDIDATO (S) AUSENTE (S):
Nº INSCRIÇÃO / RG / CPF
1 / 3.210.383-9 / 399.445.738-68;
12 / 34.148.937-2 / 279.028.408-31;
13 / 21.872.536-X / 123.484.708-61
*
 FACULDADE DE TECNOLOGIA PROFESSOR WALDOMIRO 

MAY – CRUZEIRO
PORTARIA DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Nº 28, DE 17/04/2017
 - O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC Professor 

Waldomiro May, com fundamento na alínea “a”, do Inciso II, do 
Artigo 2º da Portaria CEETEPS-GDS nº 914, de 14, publicada no 
DOE de 15/01/2015, republicada no DOE de 28/01/2015, designa 
para compor, sem prejuízo de suas funções, sob a presidência do 
primeiro, a Comissão Especial de Concurso Público, em atendi-
mento ao Decreto nº 60.449/2014 de 15/05/2014, publicado no 
DOE de 16/05/2014, responsável pela realização do concurso 
referente a Planejamento, Programação e Controle da Produção, 
Curso de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial:

Titulares:
1. - Pedro Otávio Tibúrcio Repinaldo, RG.: 46.330.981-9, 

Diretor de Serviço responsável pela Área Acadêmica;
2. - Henrique Martins Galvão, RG.: 11.675.542-6, professor 

“I-A”;
3. - Natalia Ramos de Souza, RG.: 43.536.633-6, Assistente 

Técnico Administrativo I.
Suplentes:
4. - Paulo Roberto Marcondes Junior, RG.: 19.211.050-0, 

professor “II-D”;
5. - Carlos Henrique Loureiro Feichas, RG: M-6.431.329, 

professor “II-D”;
6. - Luiz Henrique Nogueira, RG.: 18.595.080, Assistente 

Administrativo.
 FACULDADE DE TECNOLOGIA PROFESSOR WALDOMIRO 

MAY – CRUZEIRO
PORTARIA DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Nº 27, DE 17/04/2017
 - O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC Professor 

Waldomiro May, com fundamento na alínea “a”, do Inciso II, do 
Artigo 2º da Portaria CEETEPS-GDS nº 914, de 14, publicada no 
DOE de 15/01/2015, republicada no DOE de 28/01/2015, designa 
para compor, sem prejuízo de suas funções, sob a presidência do 
primeiro, a Comissão Especial de Concurso Público, em atendi-
mento ao Decreto nº 60.449/2014 de 15/05/2014, publicado no 
DOE de 16/05/2014, responsável pela realização do concurso 
referente a Gestão da Cadeia de Suprimentos, Curso de Tecnolo-
gia em Gestão da Produção Industrial:

Titulares:
1. - Pedro Otávio Tibúrcio Repinaldo, RG.: 46.330.981-9, 

Diretor de Serviço responsável pela Área Acadêmica;
2. - Henrique Martins Galvão, RG.: 11.675.542-6, professor 

“I-A”;
3. - Natalia Ramos de Souza, RG.: 43.536.633-6, Assistente 

Técnico Administrativo I.
Suplentes:
4. - Paulo Roberto Marcondes Junior, RG.: 19.211.050-0, 

professor “II-D”;
5. - Carlos Henrique Loureiro Feichas, RG: M-6.431.329, 

professor “II-D”;
6. - Luiz Henrique Nogueira, RG.: 18.595.080, Assistente 

Administrativo.
*

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 COMUNICADO ATAc 020/17
Em 08/06/2017, foi aprovada ad referendum do Conselho 

Técnico Administrativo da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, a 
inclusão do nome da Profa. Dra. Patrícia Ferreira Monticelli, do 
Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, para 
compor a Comissão de Seleção do Processo Seletivo para 
contratação de docente por prazo determinado como Professor 
Contratado Nível III (Professor Doutor), junto ao Departamento 
de Biologia, conforme Edital ATAc 013/2017, publicado no Diário 
Oficial do Estado de 11/04/2017, para ministrar as disciplinas: 
Sistemática Vegetal I e Sistemática Vegetal II (17.1.591.59.7).

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

FM/035/2017 - CONVOCAÇÃO
 - A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medi-

cina da USP comunica a data da realização do Concurso à 
Livre-Docência junto ao Departamento de Moléstias Infecciosas 
e Parasitárias, referente ao Edital ATAC/FM/003/2017.

Candidatos inscritos: nº 1: Dr.ª Ana Marli Christovam Sartori; 
nº 2: Dr. Edson Abdala.

 - INÍCIO DO CONCURSO: 31 de julho de 2017.
 - Os candidatos deverão se apresentar às 7h45 do dia 

31 de julho de 2017, na Sala “Arnaldo Vieira de Carvalho” 
(“Sala do C.T.A.”, nº 3301), 3º andar do Prédio da Faculdade 
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