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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;
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 – caso o número de candidatos exija, eles serão divididos 
em grupos de, no máximo, três, observada a ordem de inscrição, 
para fins de sorteio e realização da prova.

JULGAMENTO DA SEGUNDA 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.

Parágrafo único – Em caso de empate, o examinador fará 
o desempate.

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.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
concurso, encontram-se à disposição dos interessados na Assis-
tência Técnica Acadêmica do Instituto de Biociências da Univer-
sidade de São Paulo, na Rua do Matão, travessa 14, nº 321, São 
Paulo/SP (telefone: 3091-9956 / e-mail: academica@ib.usp.br).

 INSTITUTO DE QUÍMICA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE QUÍMICA
Edital ATAC/132017/iqusp
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM) 
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE 
BIOQUÍMICA DO INSTITUTO DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO.

O Diretor do Instituto de Química da Universidade de São 
Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo com 
o decidido pela Congregação em sessão ordinária realizada em 
04/05/2017, estarão abertas, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a 
partir das 8 horas (horário oficial de Brasília) do dia 14/06/2017 
até às 17 horas do dia 11/09/2017, as inscrições ao concurso 
público de títulos e provas para provimento de 01 cargo(s) de 
Professor Doutor, referência MS-3, em RDIDP, claro/cargo nº 
1234358, com o salário de R$ 10.670,75 (maio/2016), junto 
ao Departamento de Bioquímica, na área de conhecimento de 
Bioquímica e Biologia Molecular, nos termos do art. 125, pará-
grafo 1º, do Regimento Geral da USP, e o respectivo programa 
que segue:

1. - Estrutura e função de proteínas.
2. - Enzimas.
3. - Membranas biológicas e transporte.
4. - Metabolismo de carboidratos e lipídeos.
5. - Síntese e degradação de proteínas.
6. - Fosforilação oxidativa.
7. - Controle do metabolismo: ação hormonal e transdução 

de sinais biológicos.
8. - Estrutura, replicação e reparo de DNA.
9. - Estrutura, transcrição e processamento de RNA.
10. - Regulação de expressão gênica.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto, no Regi-

mento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento do 
Instituto de Química.

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 do Instituto de Química, con-
tendo dados pessoais e área de conhecimento (especialidade) 
do Departamento a que concorre, acompanhado dos seguintes 
documentos:

- Controle neural do movimento.
- Tipos de fibras musculares esqueléticas e relações com o 

desempenho locomotor e comportamento. Adaptações e fun-
ções especiais da musculatura.

- Alimentação, digestão e absorção. Adaptações à composi-
ção da dieta e ao regime alimentar.

- Nutrição e formação de estoques de substratos energéti-
cos. Controle da fome e da saciedade.

- Ingestão de água e sais e balanço hídrico e eletrolítico. 
Osmorregulação e excreção em organismos aquáticos e ajustes 
à salinidade do meio.

- Osmorregulação e excreção em organismos terrestres. 
Ajustes à escassez de água.

- Rim e função renal.
- Equilíbrio ácido-básico em organismos aquáticos e ter-

restres.
• - Fundamentos teórico-metodológicos do Ensino de Fisio-

logia na Comunicação e Integração:
- Níveis de organização neural e o conceito de unidades 

funcionais e homeostase
- Potencial de membrana, potencial de ação, comunicação 

celular e mecanismos de integração.
- Mecanismos de transdução do sinal e potenciais recepto-

res (ou geradores).
- Sistemas Sensoriais: órgãos dos sentidos, adaptação 

aos diferentes meios e integração neural em invertebrados e 
vertebrados.

- Desenvolvimento e organização do sistema nervoso na 
filogênese. Centralização e cefalização.

- Evolução do sistema nervoso dos vertebrados.
- Aprendizagem, memória e atenção.
- Mecanismos neurais do controle da locomoção em artró-

podes e vertebrados.
- Geração de ritmicidade no sistema nervoso.
• - Fundamentos teórico-metodológicos do Ensino de 

Fisiologia no Estágio Supervisionado para o Ensino de Biologia:
- Subsídios teóricos sobre formação de professores e rea-

lidade escolar.
- Diagnóstico das características e demandas da escola.
- Elementos do Ensino por Investigação e possibilidades de 

sua aplicação em sala de aula.
- Elaboração e aplicação de sequências didáticas investi-

gativas.
• - Fundamentos teórico-metodológicos do Ensino de Fisio-

logia na Introdução ao Ensino de Biologia:
- Aprendizagem e Pesquisa em ensino/aprendizagem.
- Objetivos do ensino em biologia.
- Documentos norteadores da educação básica.
- Temas Integradores da Biologia.
- Principais teorias da aprendizagem.
- Linhas de pesquisa em ensino de ciências.
- Subsídios básicos para a construção de projeto de pesqui-

sa em ensino de ciências.
- Metodologias de pesquisa em educação com ênfase em 

abordagens qualitativas.
• - Fundamentos teórico-metodológicos do Ensino de Fisio-

logia na Fisiologia para o Ensino Médio:
- Processos fisiopatológicos na vigilância e defesa imu-

nológica.
- Distúrbios Alimentares.
- Plasticidade neural.
- Reprodução.
- Gestação e lactação e organização temporal.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
do Instituto de Biociências.

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 do Instituto de Biociências da 
Universidade de São Paulo, contendo dados pessoais e área de 
conhecimento (especialidade) do Departamento a que concorre, 
acompanhado dos 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 candida-
tos do sexo masculino;

IV. - título de eleitor;
V. - comprovante de votação da última eleição, prova de 

pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa;
Parágrafo primeiro – Elementos comprobatórios do memo-

rial referido no inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou 
outros materiais que não puderem ser digitalizados deverão 
ser apresentados 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 a tenha cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo terceiro – Os candidatos estrangeiros serão dis-
pensados das exigências referidas nos 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 cinco – No requerimento de inscrição, os candi-
datos portadores de necessidades especiais deverão apresentar 
solicitação para que se providenciem as condições necessárias 
para a realização das provas.

Parágrafo sexto – É de responsabilidade exclusiva do 
candidato o acompanhamento de todas as etapas referentes 
ao concurso no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno 
Executivo I, Seção ‘Concursos’, Subseção ‘Universidade de São 
Paulo’.

2. As inscrições serão julgadas pela Congregação do Institu-
to de Biociências da Universidade de São Paulo, 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:

Primeira fase (eliminatória) – prova escrita – peso 3
Segunda 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;

 INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
 Instituto de Biociências
Edital IB/AAcad/17/2017
A Egrégia Congregação do Instituto de Biociências da USP, 

em sua 423ª reunião ordinária realizada no dia 26/05/2017, 
aprovou o pedido de inscrição do Prof. Dr. Taran Grant no con-
curso público para obtenção do título de Livre-Docente junto 
ao Departamento de Zoologia do IB-USP, área “Princípios de 
Sistemática e Biogeografia”, bem como decidiu que a Comissão 
Julgadora será composta por dois docentes do Instituto de 
Biociências e três docentes externos ao Instituto. Em votação, a 
Congregação indicou a seguinte Comissão Julgadora – Titulares: 
Cristina Yumi Miyaki, Professora Associada do Departamento 
de Genética e Biologia Evolutiva do IB-USP (presidente); Sergio 
Antonio Vanin, Professor Titular aposentado do Departamento 
de Zoologia do IB-USP; Célio Fernando Baptista Haddad, 
Professor Titular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”, campus de Rio Claro; Dalton de Souza Amorim, 
Professor Titular da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letra de 
Ribeirão Preto da USP; Mário César Cardoso de Pinna, Professor 
Titular do Museu de Zoologia da USP. Suplentes pertencentes ao 
Instituto de Biociências: 1º) Miguel Trefaut Urbano Rodrigues, 
Professor Titular do Departamento de Zoologia; 2º) Antonio 
Carlos Marques, Professor Titular do Departamento de Zoologia; 
3º) Ricardo Pinto da Rocha, Professor Associado do Departa-
mento de Zoologia; 4º) José Rubens Pirani, Professor Titular do 
Departamento de Botânica. Suplentes externos ao Instituto de 
Biociências: 1º) André Victor Lucci Freitas, Professor Titular da 
Universidade Estadual de Campinas; 2º) Walter Antonio Pereira 
Boeger, Professor Titular da Universidade Federal do Paraná; 3º) 
Hussam El Dine Zaher, Professor Associado do Museu de Zoo-
logia da USP; 4º) José Perez Pombal Junior, Professor Titular da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; 5º) Ulisses Caramaschi, 
Professor Titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro; 
6º) Luiz Roberto Malabarba, Professor Titular da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul.

 Instituto de Biociências
Edital IB/AAcad /18/2017
Concurso público para provimento de um cargo na catego-

ria de Professor Titular junto ao Departamento de Ecologia do 
Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, conforme 
edital IB/AAcad/15/2016.

A Egrégia Congregação do Instituto de Biociências da USP, 
em sua 423ª reunião ordinária realizada no dia 26/05/2017, 
aprovou os pedidos de inscrição dos Profs. Drs. Glauco Machado 
e Luis Cesar Schiesari no concurso público para provimento de 
um cargo de Professor Titular junto ao Departamento de Ecolo-
gia do IB-USP, área “Ecologia”, bem como decidiu que a Comis-
são Julgadora será composta por dois docentes do Instituto de 
Biociências e três docentes externos ao Instituto. Em votação, a 
Congregação indicou a seguinte Comissão Julgadora – Titulares: 
Jean Paul Walter Metzger, Professor Titular do Departamento de 
Ecologia do IB-USP (presidente); Vânia Regina Pivello, Professora 
Titular do Departamento de Ecologia do IB-USP; Célio Fernando 
Baptista Haddad, Professor Titular da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de Rio Claro; Cláudia 
Maria Jacobi, Professora Titular da Universidade Federal de 
Minas Gerais; Thomas Michael Lewinsohn, Professor Titular da 
Universidade Estadual de Campinas. Suplentes pertencentes ao 
Instituto de Biociências: 1º) Mariana Cabral de Oliveira, Profes-
sora Titular do Departamento de Botânica; 2º) Sergio Antonio 
Vanin, Professor Titular do Departamento de Zoologia; 3º) José 
Rubens Pirani, Professor Titular do Departamento de Botânica; 
4º) Welington Braz Carvalho Delitti, Professor Titular aposentado 
do Departamento de Ecologia. Suplentes externos ao Instituto 
de Biociências: 1º) Augusto Shinya Abe, Professor Titular da Uni-
versidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus 
de Rio Claro; 2º) Eduardo Benedicto Ottoni, Professor Titular do 
Instituto de Psicologia da USP; 3º) Valério de Patta Pillar, Pro-
fessor Titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 4º) 
Blandina Felipe Viana, Professora Titular da Universidade Federal 
da Bahia; 5º) Geraldo Wilson Afonso Fernandes, Professor Titular 
da Universidade Federal de Minas Gerais.

 INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
EDITAL IB/AAcad/19/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 1 (UM) CARGO 
DE PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 
DO INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO

O Diretor do Instituto de Biociências da Universidade de São 
Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo com 
o decidido pela Congregação em sessão ordinária realizada em 
26/05/2017, estarão abertas, pelo prazo de 90 (noventa) dias, 
das 8h de 14 de junho às 18h do dia 11 de setembro de 2017, 
horário oficial de Brasília, as inscrições ao concurso público de 
títulos e provas para provimento de 1 (um) cargo de Professor 
Doutor, referência MS-3, em Regime de RDIDP, claro/cargo nº 
1233874, com o salário de R$ 10.670,76, junto ao Departa-
mento de Fisiologia, na área de conhecimento “Fundamentos 
téorico-metodológicos do Ensino de Fisiologia”, nos termos do 
art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e o respectivo 
programa que segue:

• - Fundamentos teórico-metodológicos do Ensino de Fisio-
logia no Controle Interno, Reprodução e Defesa:

- Níveis de organização do sistema endócrino.
- Adaptação dos mecanismos neurais e endócrinos de 

controle cardiovascular.
- Adaptação dos mecanismos neurais e endócrinos de con-

trole do balanço hidro-eletrolítico, do equilíbrio ácido-básico, e 
da ingestão de alimentos.

- Ritmos biológicos (incluindo ritmos circadianos e sazo-
nais). Mecanismos de controle do ciclo sono-vigília.

- Integração neuro-humoral. Sistemas de controle da produ-
ção e liberação de hormônios.

- Reprodução sexual. Ciclos reprodutivos de vertebrados 
incluindo seres humanos. Controle neuro-endócrino da repro-
dução.

- Gravidez e lactação.
- Pâncreas endócrinos.
• - Fundamentos teórico-metodológicos do Ensino de Fisio-

logia na Respiração, Circulação e Energética:
- Sistemas biológicos e equilíbrio. Troca e transporte de 

materiais nos compartimentos do organismo.
- Circulação de fluidos. Pressão, resistência e fluxo em 

compartimentos vasculares.
- Coração e função cardíaca. Efeitos do tamanho corpóreo, 

modo de vida e habitat na função cardiovascular.
- Respiração e metabolismo energético no contexto eco-

lógico e comportamental. Taxa metabólica basal. Efeitos do 
tamanho corpóreo, modo de vida e habitat.

- Órgãos de trocas de O2 e CO2, pulmões e função pulmo-
nar. Transporte de gases respiratórios.

- Regulação da ventilação e acoplamento ventilação/per-
fusão. Sensores de O2 e regulação do metabolismo energético.

- Termogênese e termorregulação. Animais ectotermos e 
endotermos e heterotermia.

- Ajustes do metabolismo à escassez de O2 e à variação de 
temperatura no ambiente. Estados hipometabólicos.

• - Fundamentos teórico-metodológicos do Ensino de Fisio-
logia na Osmorregulação, Nutrição e Locomoção:

- Movimento: contração muscular, produção de força, 
desempenho locomotor e comportamento. Controle neural do 
movimento. Adaptações e funções especiais das musculaturas 
lisas e estriadas.

- Nutrição: alimentação, digestão e absorção. Adaptações à 
composição da dieta e à escassez de alimento.

- Osmorregulação: rins e função renal. Ingestão de água e 
sais e balanço hídrico e eletrolítico. Osmorregulação e excreção 
em diferentes organismos e adaptações a diferentes habitats.

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;
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.
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