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 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio da 

Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, torna público o 
Gabarito da prova escrita objetiva realizada no dia 04/06/2017 
do Concurso Público para a função TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão, junto à(ao) HOSPITAL DE CLINICAS - HC, de acordo 
com o edital de abertura nº 1/2017.

Os resultados das provas escrita objetiva e escrita disser-
tativa serão publicados no dia 05/08/2017 no Diário Oficial do 
Estado e através do site www.dgrh.unicamp.br.

GABARITO
Questão Resposta

1 C 2 B 3 C 4 A 5 A 6 B 7 D 8 B 9 C 10 B
11 A 12 D 13 A 14 A 15 D 16 C 17 D 18 A 19 B 20 A
21 C 22 D 23 B 24 D 25 B 26 A 27 B 28 D 29 C 30 A
31 B 32 C 33 A 34 B 35 B 36 D 37 B 38 B 39 A 40 D

  DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio da 

Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, torna público o 
Gabarito da prova escrita objetiva realizada no dia 04/06/2017 
do Concurso Público para a função ADMINISTRADOR DE REDES 
da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão, junto à(ao) INSTITUTO DE BIOLOGIA - IB, de acordo 
com o edital de abertura nº 4/2017.

Os resultados das provas escrita objetiva e escrita disser-
tativa serão publicados no dia 26/07/2017 no Diário Oficial do 
Estado e através do site www.dgrh.unicamp.br.

GABARITO
Questão Resposta

1 D 2 B 3 D 4 C 5 Anulada 6 B 7 A 8 D 9 B 10 D

  DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio da 

Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, torna público o 
Gabarito da prova escrita objetiva realizada no dia 04/06/2017 
do Concurso Público para a função TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão, junto à(ao) INSTITUTO DE GEOCIENCIAS - IG, de 
acordo com o edital de abertura nº 8/2017.

Os resultados das provas escrita objetiva e escrita disser-
tativa serão publicados no dia 26/07/2017 no Diário Oficial do 
Estado e através do site www.dgrh.unicamp.br.

GABARITO
Questão Resposta

1 C 2 D 3 D 4 E 5 E 6 A 7 A 8 E 9 B 10 B
11 C 12 A 13 D 14 E 15 C 16 E 17 B 18 D 19 B 20 C

  DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio da 

Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, torna público o 
Gabarito da prova escrita objetiva realizada no dia 04/06/2017 
do Concurso Público para a função TECNÓLOGO EM INSTRU-
MENTAÇÃO E CONTROLE da Carreira de Profissionais de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão, junto à(ao) FACULDADE DE 
ENGENHARIA MECANICA - FEM, de acordo com o edital de 
abertura nº 9/2017.

Os resultados das provas escrita objetiva e escrita disser-
tativa serão publicados no dia 26/07/2017 no Diário Oficial do 
Estado e através do site www.dgrh.unicamp.br.

GABARITO
Questão Resposta

1 A 2 D 3 B 4 B 5 C 6 D 7 C 8 A 9 A 10 B
11 D 12 E 13 E 14 D 15 E

  DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio da 

Divisão de Planejamento e Desenvolvimento, torna público o 
Gabarito da prova escrita objetiva realizada no dia 04/06/2017 
do Concurso Público para a função FÍSICO MÉDICO da Carreira 
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, junto 
à(ao) CENTRO DE ENGENHARIA BIOMEDICA - CEB, de acordo 
com o edital de abertura nº 11/2017.

Os resultados das provas escrita objetiva e escrita disser-
tativa serão publicados no dia 26/07/2017 no Diário Oficial do 
Estado e através do site www.dgrh.unicamp.br.

GABARITO
Questão Resposta

1 A 2 D 3 D 4 E 5 B 6 C 7 C 8 D 9 C 10 E
11 D 12 A 13 E 14 E 15 B 16 D 17 A 18 B 19 C 20 E

  DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
COMUNICADO
Em relação ao Concurso Público Edital 11/2017 para a 

função Físico Médico pela Carreira de Profissional de Apoio ao 
Ensino, Pesquisa e Extensão, junto ao Centro de Engenharia 
Biomédica – CEB, ratifica-se a retificação informada em sala 
de aplicação das provas escrita objetiva e escrita dissertativa 
realizadas em 04/06/2017, conforme segue:

Questão 17:
Onde constou as alternativas:
f)
g)
h)
i)
j)
Constar as alternativas:
a)
b)
c)
d)
e)
PUBLIQUE-SE PARA FINS DE CONHECIMENTOS.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE RIO CLARO
 Instituto de Biociências
 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JULIO DE MESQUITA 

FILHO”
CAMPUS DE RIO CLARO - INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
CONCURSO PÚBLICO nº 060/2017 – STDARH/IB
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES
O Diretor do Instituto de Biociências – Campus de Rio Claro 

da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
– IB/Rio Claro, conforme Despacho 207/2017-PRAd, publicado 
no DOE de 27-05-2017, faz saber que se encontram abertas ins-
crições para Concurso Público, regido pelas Instruções Especiais, 
parte integrante deste Edital, para preenchimento, mediante 
contratação de 01 (um) emprego público de Nutricionista, na 
condição de Técnico Administrativo Substituto, sob organização 
e aplicação do Instituto de Biociências do Câmpus de Rio Claro 
da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS
I – DO EMPREGO PÚBLICO

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 JUL-
GAMENTO DO MEMORIAL, PROVA DIDÁTICA E APRESENTAÇÃO 
DO PROJETO DE PESQUISA E RESPECTIVA ARGUIÇÃO.

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 programa 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.

APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA E RESPECTIVA 
ARGUIÇÃO

8. - O projeto de pesquisa, entregue na inscrição ao con-
curso, deverá ser apresentado pelo candidato em sessão pública 
com duração mínima de 20 (vinte) minutos e máxima de 30 
(trinta) minutos e deverão ser considerados: (a) sua adequação 
à linha de pesquisa da Unidade, (b) seu enquadramento à área 
de atuação do departamento, (c) sua originalidade e (d) sua 
viabilidade à luz da infraestrutura existente na Unidade; em 
seguida a respectiva arguição será realizada.

JULGAMENTO DA 2ª FASE
9. - Ao término da apreciação das provas, cada candidato 

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

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

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

12. - O resultado do concurso será proclamado pela comis-
são julgadora imediatamente após seu término, em sessão 
pública.

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

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

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

16. - 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.

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

18. - O docente em RDIDP deverá manter vínculo empre-
gatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do 
Regimento Geral da USP.

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

20. - 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 
Assistência Técnica Acadêmica do Instituto de Química, no 
endereço: Instituto de Química-USP, Avenida Professor Lineu 
Prestes, nº 748, Bloco 06 superior, Sala 667, Butantã, São Paulo, 
SP, 05508-000, telefone: 55-11-3091-3843, correio eletrônico 
(assacad@iq.usp.br).

 INSTITUTO DE QUÍMICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
COMUNICADO
Concurso público de provas e títulos para a obtenção do 

título de Livre-Docente, área do conhecimento de Bioquímica 
e Biologia Molecular, junto ao Departamento de Bioquímica 
do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. (Edital 
ATAC/032017iqusp, publicado no DOE de 25.03.2017, Seção I, 
p. 160). A Congregação do Instituto de Química da Universidade 
de São Paulo, em reunião realizada em 25.05.2017, aprovou o 
pedido de inscrição do Dr. Rodrigo Ribeiro Resende bem como 
a indicação do Conselho daquele Departamento e elegeu a 
Comissão Julgadora do referido Concurso com a seguinte 
composição: Profs. Drs. Membros do IQUSP: Profs. Drs. Alícia 
Juliana Kowaltowski (Professor Titular) e Sergio Verjoski-Alemida 
(Professor Titular-aposentado); Membros estranhos ao IQUSP: 
Cristoforo Scavone (Professor Titular, ICB-USP), Maria Rita 
dos Santos e Passos Bueno (Professor Titular, IBUSP), Regina 
Pekelmann Markus (Professor Titular – IBUSP). Suplentes do 
IQUSP: 1º Bettina Malnic (Professora Associada), Fabio Luis Forti 
(Professor Associado), Hugo Aguirre Armelin (Professor Titular 
– aposentado), Mari Cleide Sogayar (Professor Titular – Aposen-
tada). Suplentes estranhos ao IQUSP: 1º suplente: Mayana Zatz 
(Professor Titular – IBUSP), 2 suplente: Rafael Linden (Professor 
Titular – UFRJ), Sérgio Teixeira Ferreira (Professor Titular – UFRJ), 
Ana Campa (Professor Titular – FCF – USP) e Marimélia Por-
cinato (Professor Associado – UNIFESP). Na mesma reunião, 
a Congregação indicou o nome da Profa. Dra. Alícia Juliana 
Kowaltowski para a presidência da Comissão Julgadora.

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

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

12. - O resultado do concurso será proclamado pela comis-
são julgadora imediatamente após seu término, em sessão 
pública.

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

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

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

16. - 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.

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

18. - O docente em RDIDP deverá manter vínculo empre-
gatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do 
Regimento Geral da USP.

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

20. - 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 
Assistência Técnica Acadêmica do Instituto de Química, no 
endereço: Instituto de Química-USP, Avenida Professor Lineu 
Prestes, nº 748, Bloco 06 superior, Sala 667, Butantã, São Paulo, 
SP, 05508-000, telefone: 55-11-3091-3843, correio eletrônico 
(assacad@iq.usp.br).

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE QUÍMICA
Edital ATAC/142017/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 
1234340, com o salário R$ 10.670,75 (maio/2016), junto ao 
Departamento de Bioquímica, na área de conhecimento de Bio-
química e Biologia Molecular com ênfase em Processos Redox, 
nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da 
USP, e o respectivo programa que segue:

1. - Enzimas: estrutura e mecanismos de ação.
2. - Lipídeos e membranas biológicas.
3. - Metabolismo de carboidratos e lipídeos.
4. - Regulação de expressão gênica.
5. - Fosforilação oxidativa.
6. - Estrutura, replicação, danos e reparo de DNA.
7. - Síntese, modificações e degradação de proteínas.
8. - Radicais livres em sistemas biológicos.
9. - Sinalização redox.
10. - Sistemas antioxidantes biológicos.
11. - Processos redox envolvidos em doenças humanas.
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:

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
as demais informações que permitam avaliação de seus méritos, 
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 – projeto de pesquisa
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.

Parágrafo sexto: No ato da inscrição, o candidato estrangei-
ro poderá manifestar, por escrito, a intenção de realizar as pro-
vas na língua inglesa, nos termos do parágrafo 8º do artigo 135 
do Regimento Geral da USP. Os conteúdos das provas realizadas 
nas línguas inglesa e portuguesa serão idênticos.

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação do Insti-
tuto de Química da USP, 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 02
2ª fase – I) julgamento do memorial com prova pública de 

arguição - peso 04
II) prova didática - peso 02
 -  III) apresentação do projeto de pesquisa e respectiva 

arguição – peso 02
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, 

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
as demais informações que permitam avaliação de seus méritos, 
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 – projeto de pesquisa
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.

Parágrafo sexto: No ato da inscrição, o candidato estrangei-
ro poderá manifestar, por escrito, a intenção de realizar as pro-
vas na língua inglesa, nos termos do parágrafo 8º do artigo 135 
do Regimento Geral da USP. Os conteúdos das provas realizadas 
nas línguas inglesa e portuguesa serão idênticos.

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação do Insti-
tuto de Química da USP, 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 02
2ª fase – I) julgamento do memorial com prova pública de 

arguição - peso 04
II) prova didática - peso 02
 -  III) apresentação do projeto de pesquisa e respectiva 

arguição – peso 02
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 JUL-
GAMENTO DO MEMORIAL, PROVA DIDÁTICA E APRESENTAÇÃO 
DO PROJETO DE PESQUISA E RESPECTIVA ARGUIÇÃO.

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 programa 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.

APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA E RESPECTIVA 
ARGUIÇÃO

8. - O projeto de pesquisa, entregue na inscrição ao con-
curso, deverá ser apresentado pelo candidato em sessão pública 
com duração mínima de 20 (vinte) minutos e máxima de 30 
(trinta) minutos e deverão ser considerados: (a) sua adequação 
à linha de pesquisa da Unidade. (b) seu enquadramento à área 
de atuação do departamento, (c) sua originalidade e (d) sua 
viabilidade à luz da infraestrutura existente na Unidade; em 
seguida a respectiva arguição será realizada.

JULGAMENTO DA 2ª FASE
9. - Ao término da apreciação das provas, cada candidato 

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