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devendo tal pagamento ser realizado até o dia 20 (vinte) de 
cada mês subsequente ao do faturamento.

5.7 - Na hipótese de inadimplemento das obrigações finan-
ceiras acima enumeradas, após a data limite fixada para paga-
mento, os valores serão acrescidos juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês e multa de 5% (cinco por cento), mais atualização 
monetária de acordo com a variação do IGP-M entre a data de 
vencimento de cada obrigação e a de efetivo pagamento.

5.8 - O PROJETO cumprirá e fará com que seus funcionários, 
colaboradores e representantes a qualquer título – daqui por 
diante referidos como agentes – cumpram as Condições Gerais 
de Contratação e o Regimento da Habits/Incubadora-Escola.

6. - DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 - A HABITS poderá suspender os trabalhos em qualquer 

fase do processo seletivo, caso em que comunicará sua decisão 
aos inscritos e os informará sobre a data em que os trabalhos 
serão reiniciados.

6.2 - Informações complementares poderão ser obtidas 
todos os dias úteis, no horário comercial, pelos telefones (11) 
3091-8153 ou pelo e-mail: incubadora-each@usp.br.

7. - FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo para dirimir as 

dúvidas oriundas deste Edital.
São Paulo, 14 de junho de 2017.
Conselho de Direção Estratégica
Habitat de Inovação Tecnológica e Social / Incubadora-

-Escola
Regimento Interno da HABITS/Incubadora-Escola
HABITAT DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL – INCU-

BADORA-ESCOLA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º - A Habits - Habitat de Inovação Tecnológica e 

Social / Incubadora-Escola, para empresas de base tecnológica 
e social, se regerá por este Regimento Interno e funcionará em 
área da Universidade especialmente afetada para esse fim, na 
Zona Leste do Município.

Artigo 2º - O objetivo geral da Habits Incubadora-Escola 
é contribuir por meio do apoio gerencial, da orientação para a 
busca de recursos financeiros e, ainda, de orientação mercado-
lógica e de formação de recursos humanos para criação e desen-
volvimento de empresas nas áreas de inovação tecnológica e 
inovação social no Município de São Paulo e região.

§1º - As atividades de incubação de empresas devem se 
realizar em estreita articulação com os objetivos de pesquisa, 
extensão e ensino da Universidade, em especial aqueles relacio-
nados à educação para o empreendedorismo.

§2º - O Conselho Superior da Agência USP de Inovação 
apreciará o relatório anual de atividades da Habits Incubadora-
-Escola, avaliando, entre outros aspectos, a adequação do 
cumprimento do disposto no §1º.

§3º - A incubadora não proverá recursos financeiros ou 
humanos para as empresas incubadas, sendo cada uma res-
ponsável por buscá-los, ainda que sob orientação da Habits 
Incubadora-Escola.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA DA INCUBADORA
Artigo 3º - A Habits Incubadora-Escola tem a seguinte 

estrutura organizacional:
I - Conselho de Direção Estratégica;
Il - Comitê de Acompanhamento; e
III - Entidade Gestora.
Seção I
Do Conselho de Direção Estratégica
Artigo 4º - O Conselho de Direção Estratégica (CONSELHO) 

é órgão colegiado deliberativo, com a seguinte composição:
I - membros representantes da USP:
a) o Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo;
b) o Coordenador da Agência USP de Inovação;
c) o Diretor da EACH;
d) Diretores das demais Unidades participantes da Habits 

Incubadora-Escola, conforme decisão do Conselho Superior da 
Agência USP de Inovação; e

e) dois representantes dos docentes das Unidades partici-
pantes, sendo um necessariamente da EACH;

II - membros representantes de entidades externas:
a) representante designado da FIESP/FECOMERCIO; e
b) representante designado da Fundação Tide Setúbal.
§ 1º - Os membros das alíneas "a" a “d" do inciso I poderão 

designar representantes, necessariamente com os respectivos 
suplentes.

§ 2º - O Conselho Superior da Agência USP de Inovação 
aprovará a participação das Unidades interessadas na Habits 
Incubadora-Escola.

§ 3º - O Presidente do CONSELHO será o Pró-Reitor de 
Pesquisa ou o representante por ele designado, conforme o §1º.

§ 4º - O Vice-Presidente do CONSELHO será o Diretor da 
EACH ou o representante por ele designado, conforme o §1º.

§ 5º - Os membros referidos no inciso II exercerão mandato 
de 4 (quatro) anos, vedada a recondução.

§ 6º - Os membros do inciso II terão suplentes, designados 
segundo o mesmo procedimento adotado para os titulares.

§ 7º - Cabe aos suplentes substituir os titulares em suas 
faltas e impedimentos.

§ 8º - No caso de sucessão ou nova designação dos mem-
bros das alíneas "a” a "d” do inciso I, os representantes e 
respectivos suplentes, designados conforme o §1º, deverão ter 
seus nomes confirmados ou substituídos por novas designações.

§ 9º - É vedado que o titular ou suplente indicado para 
compor o CONSELHO tenha ou venha a ter qualquer tipo de 
vínculo, direto ou indireto, com a Entidade Gestora ou qualquer 
participação, como sócio, acionista ou qualquer outra, nas 
empresas instaladas na Incubadora.

Artigo 5º - Compete ao CONSELHO:
I - cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno e 

as suas decisões;
II - selecionar, observados os princípios jurídicos e a legis-

lação aplicável, uma organização sem fins lucrativos para atuar 
como Entidade Gestora da Habits Incubadora-Escola, definindo 
sua forma de atuação, acompanhamento e prestação de contas, 
que serão formalizadas em instrumento jurídico adequado, 
firmado com a Habits Incubadora-Escola;

III - aprovar as diretrizes, critérios e respectivos editais de 
seleção de empresas para incubação, que poderão ser propostos 
pela Entidade Gestora;

IV- aprovar os resultados do processo seletivo, realizado 
com apoio da Entidade Gestora;

V - analisar e aprovar o Planejamento Estratégico e o Plano 
de Trabalho proposto pela Entidade Gestora, de acordo com o 
ajuste firmado nos termos do inciso II;

VI- aprovar relatório anual de atividades, destacando os 
aspectos referidos no Artigo 2º, §1º, para apreciação do Conse-
lho Superior da Agência USP de Inovação;

VII - analisar a necessidade de recursos humanos relaciona-
dos à Habits Incubadora-Escola e pleitear a sua provisão junto às 
instâncias competentes das instituições envolvidas;

VIII - planejar ações que visem ao desenvolvimento e cres-
cimento da Habits Incubadora-Escola;

IX - aprovar normas, critérios e outras propostas julgadas 
necessárias à condução das atividades de incubação;

X- decidir os processos de desligamento das empresas; e
XI - decidir sobre casos omissos relacionados à Habits 

Incubadora-Escola.
§ 1º - O CONSELHO deverá estabelecer critérios e indicado-

res para avaliação do desempenho da Entidade Gestora, caben-
do a esta o fornecimento regular das informações necessárias e 

b) GRAU DE INOVAÇÃO
- - Originalidade do PROJETO
- - Cooperação universidade-projeto - 2
c) POTENCIAL DO NEGÓCIO
- Viabilidade econômico-financeiro
- Viabilidade técnica
- Viabilidade operacional
- Escalabilidade
- Potencial de captação de recursos - 3
d) QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE PROPONENTE
- Trajetória acadêmica e profissional
- Domínio de competências necessárias para o PROJETO
- Trajetória de iniciativas e representatividade social
- Tempo disponível ao PROJETO - 2
4.8 - Serão atribuídas para cada item notas de 0 (zero) a 

10 (dez), com aproximação de duas casas decimais. A nota final 
será a soma da nota de cada item multiplicada pelo respectivo 
peso dividida por dez. Os PROJETOS serão classificados em 
ordem decrescente de nota final. Os PROJETOS que obtiverem 
nota final inferior a 7 (sete) serão desclassificados automati-
camente. Como critério de desempate, caso existam PROJETOS 
com mesma nota de avaliação final, estes serão reclassificados 
em termos das maiores notas, hierarquizando pelos seguintes 
itens: (a) impacto e potencial de negócios; (b) potencial de 
negócios; (c) grau de inovação; e por fim, (d) qualificação da 
equipe proponente.

4.9 - O Comitê Gestor da HABITS terá prazo de 30 (trinta) 
dias, contado da data de formalização de cada inscrição, para 
realizar o respectivo processo de seleção de cada PROJETO.

4.10 - As decisões do Comitê Gestor da HABITS referentes 
aos processos seletivos do período de 15/06/2017 a 14/06/2018 
serão publicadas no site http://incubadorahabits.com.br e no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, obedecendo a ordem 
de classificação e a disponibilidade de vagas divulgadas. Os 
representantes dos PROJETOS aprovados na seleção final serão 
informados via e-mail.

4.11 - Caso haja desistência dos proponentes do PROJETO 
no período entre a divulgação do resultado final e a data limite 
para início das atividades será convocado o próximo PROJETO 
na ordem de classificação.

5. - DA CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS APROVADOS
5.1 - Os proponentes dos PROJETOS aprovados serão convo-

cados para assinar o contrato no prazo de 30 (trinta) dias após 
a divulgação dos resultados, sob pena de decaírem do direito 
de contratação. As Condições Gerais de contratação estão 
disponíveis no site da HABITS (www.incubadorahabits.com.br) e 
integram este Edital para todos os fins.

5.2 - Havendo a rescisão do contrato, poderá a HABITS 
proceder à convocação de outros candidatos, obedecendo-se 
à ordem de classificação para a contratação em relação à(s) 
vaga(s) disponível(eis).

5.3 - Os PROJETOS aprovados no processo seletivo serão 
divididos pelo Comitê Gestor da HABITS em dois grupos:

a) PROJETOS em que os empreendedores ainda precisarão 
reestruturar o modelo de negócios, captar recursos, viabilizar 
operações, formalizar o empreendimento, realizar testes e aca-
bar o protótipo do produto ou serviço e que precisarão do apoio 
da HABITS para viabilizar o desenvolvimento do PROJETO. Nessa 
modalidade não há necessidade de o PROJETO ser desenvolvido 
por meio de sociedade regularmente constituída ou entidade 
empresarial prevista em lei, caso em que todas as obrigações, 
deveres e direitos relacionados ao PROJETO serão de titularidade 
de ao menos uma pessoa física indicada por escrito para repre-
sentar o PROJETO perante a HABITS.

b) PROJETOS em que os empreendedores já estejam orga-
nizados em forma societária ou como entidade empresarial 
prevista em lei, ou que após sua admissão na HABITS possam 
assim se organizar no prazo que vier a ser negociado com a 
HABITS, e que: b.1) tenham conhecimento da tecnologia e/ou da 
área social inerente ao PROJETO; b.2) apresentem condições de 
dominar o processo de produção do produto ou serviço objeto 
do PROJETO; b.3), disponham de capital mínimo assegurado e 
um modelo de negócios bem definido; e b.4) viabilizem a realiza-
ção do PROJETO nas instalações da HABITS no prazo estipulado 
no cronograma do processo seletivo..

5.4 - O período de incubação será de 12 (doze) a 36 (trinta 
e seis) meses, podendo ser prorrogado por até mais 24 (vinte e 
quatro) meses como pós-incubação, se isso for avaliado como 
necessário pelo Comitê Gestor da HABITS.

5.5 - Aos PROJETOS aprovados para incubação a HABITS 
oferecerá os seguintes benefícios e serviços:

a) - apoio não financeiro ao PROJETO para desenvolvimento 
de negócios de base tecnológica e/ou social, ou de suprimento 
de médias e grandes empresas, ou ainda segmentos de P&D de 
médias e grandes empresas que tenham interesse de desen-
volver produtos/serviços de base tecnológica e/ou social em 
parceria com a HABITS;

b) - cessão de uso de sala de uso privativo para a instalação 
do PROJETO;

c) - estrutura compartilhada de suporte administrativo da 
HABITS;

d) - orientação geral em gestão empresarial, financeira, 
de marketing, planejamento, administração geral, produção, 
gestão de tecnologia e outras atividades gerais relacionadas 
ao PROJETO;

e) - orientação geral para a elaboração de projetos para 
captação de recursos junto às agências de fomento;

f) - orientação geral para registro de propriedade intelec-
tual;

g) - consultoria geral e organização de ações para apresen-
tação do PROJETO a investidores em geral;

h) - organização de ações para apresentação do PROJETO a 
investidores em geral.

5.5.1 - Caso sejam necessárias orientações, consultorias ou 
mentorias específicas, a HABITS cobrará honorários ou outra 
remuneração a ser combinada com o PROJETO interessado.

5.6 - São obrigações do PROJETO as abaixo listadas, além 
de outras previstas nas Condições Gerais de Contratação e no 
Regimento da Habits/Incubadora-Escola, que integram este 
Edital para todos os fins.

5.6.1 - O PROJETO pagará à HABITS por meio de boleto 
bancário:

a) - contribuição mensal a título de participação parcial nos 
custos dos apoios e utilidades comuns colocados à disposição 
pela HABITS:

 - 1° ano = R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por mês;
 - 2° ano = R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês;
 - 3° ano = R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por 

mês;
 - 4° e 5°anos (no caso de pós-incubação) = R$ 1.000,00 

(mil reais) por mês.
b) - Reembolso ou pagamento dos serviços específico que 

seu PROJETO utilizar de forma individualizada ou quaisquer 
outros serviços que permitam qualificação específica, que 
tenham sido pagos pela HABITS.

c) - Os valores expressos neste item 5.6.1 serão reajustados 
anualmente de acordo com a variação do IGP-M entre a data do 
Contrato Específico e a de reajuste.

5.6.2 - A partir do 2° (segundo) mês em que o PROJETO sair 
de incubação e por período igual ao que tenha permanecido 
como incubado, pagará à HABITS, a título de retribuição pela 
incubação, a quantia equivalente a 1% (um por cento) sobre 
seu faturamento bruto mensal, demonstrado por balancete e/ou 
documento fiscal pedido pela HABITS, ou o valor da mensalidade 
que estava pagando por ocasião de sua saída do módulo de 
incubação, prevalecendo o valor de retribuição que for maior, 

Exclua-se:
 - " VII - Projeto de pesquisa, em formato digital, elaborado 

na especialidade"
 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
 Comunicado
Retificação do D.O.E de 02.06.2017
No Edital de Abertura para o concurso de títulos e provas 

para provimento de 1 (um) cargo de Professor Doutor, referência 
MS-3, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades; área de 
conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas, no conjunto das 
disciplinas: Gastronomia, Hospitalidade, Gestão e Promoção de 
Eventos em Lazer e Turismo, nos termos do Edital EACH/ATAc 
037/2017, publicado no D.O.E. de 02/06/2017,

Onde se lê:
"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 (disponível no link: http://www5.each.usp.br/
concursos-docentes) dirigido a Diretora da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades, contendo dados pessoais (nome, RG, 
CPF, nacionalidade, estado civil, telefones residencial e celular, 
endereços residencial e eletrônico) e área de conhecimento 
(especialidade) a que concorre, acompanhado dos seguintes 
documentos:

 - I - memorial...
 - II - prova de que...
 - III- prova de quitação ...
 - IV- título de eleitor....
 - V - documento de identidade...
 - VI - elementos comprobatórios....
 - VII - Projeto de pesquisa, em formato digital, elaborado 

na especialidade"
Exclua-se:
 - " VII - Projeto de pesquisa, em formato digital, elaborado 

na especialidade"
 EDITAL ANUAL CONTÍNUO DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA 

A HABITS –
HABITAT DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SOCIAL /
INCUBADORA-ESCOLA
Universidade de São Paulo
1. - OBJETO
A HABITS – Habitat de Inovação Tecnológica e Social / 

Incubadora-Escola da Universidade de São Paulo, daqui por 
diante designada HABITS, torna público que, no período de 
15/06/2017 a 14/06/2018 permanecem abertas as inscrições 
para candidatos aos processos seletivos para incubação e 
convida a todos os interessados a apresentarem propostas nas 
condições estabelecidas neste edital.

2. - OBJETIVO
Este edital tem por objetivo selecionar projetos tecnológicos 

e/ou sociais, daqui por diante designados PROJETOS ou PROJE-
TO, para incubação na HABITS, localizada no campus da EACH 
– Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, na av. Arlindo 
Béttio, nº 1000, bairro de Ermelino Matarazzo, CEP 03828-000 
na cidade e Estado de São Paulo.

3. - INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS
3.1 - A HABITS divulgará em seu site (http://incubadoraha-

bits.com.br) as vagas disponíveis para o processo seletivo do 
período de 15/06/2017 a 14/06/2018.

3.2. - Serão considerados inscritos no processo de seleção 
os candidatos que formalizarem suas propostas ao longo perío-
do de 15/06/2017 a 14/06/2018 e comprovarem o recolhimento 
da taxa correspondente. A inscrição deverá ser feita on-line por 
meio do preenchimento do formulário disponível no site da 
HABITS (http://incubadorahabits.com.br) e, cumulativamente, 
do envio do comprovante de pagamento da taxa de inscrição 
especificada no item 3.3 a seguir.

3.3 - A taxa de inscrição no processo de seleção é de 
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a ser paga por meio de 
boleto bancário que será gerado quando da finalização do 
preenchimento on-line da inscrição do PROJETO. O comprovante 
do boleto pago deve ser enviado por e-mail para: incubadora-
-each@usp.br

3.4 - A realização da inscrição implicará na adesão e aceita-
ção pelos participantes do PROJETO das normas contidas neste 
Edital, nas Condições Gerais de Contratação e no Regulamento 
Interno da Habits, disponíveis no site http://incubadorahabits.
com.br, bem como na aceitação dos critérios de julgamento 
e decisões finais dos gestores da HABITS e/ou das Comissões 
Julgadoras, não cabendo recurso contra tais decisões.

3.5 - As inscrições poderão ser realizadas individualmente 
ou por equipes.

4. - PROCESSO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PRO-
POSTAS

4.1 - A seleção será processada em conformidade com os 
princípios da publicidade e do tratamento isonômico aos candi-
datos, porém os PROJETOS com ênfase em inovação tecnológica 
e/ou social são considerados preferenciais em decorrência dos 
objetivos da HABITS. A definição de áreas preferenciais não 
implica a exclusão de propostas de outras áreas.

4.2 - As informações contidas nos PROJETOS são de caráter 
sigiloso e serão utilizadas única e exclusivamente para o pro-
cesso de seleção.

4.3 - O Comitê de Gestor da HABITS, a seu critério, poderá 
optar por compor banca avaliadora dos PROJETOS e/ou solicitar 
parecer de mérito para especialistas nas áreas temáticas neles 
referidas.

4.4 - Serão desclassificados os PROJETOS que estiverem em 
desacordo com quaisquer exigências estabelecidas neste Edital.

4.5 - Cada PROJETO inscrito ao longo do período de 
15/06/2017 a 14/06/2018 estará sujeito a avaliação preliminar 
pelo Comitê de Gestor da HABITS, que poderá rejeitá-lo ou 
solicitar ao candidato revisão e nova submissão para nova ava-
liação. Os PROJETOS aprovados na avaliação preliminar serão 
submetidos à segunda fase do processo de seleção.

4.5.1 - Na fase de avaliação preliminar, o Comitê de Gestor 
da HABITS adotará os seguintes critérios:

a) - Viabilidade técnica, econômica e social do PROJETO;
b) - Equipe técnica e capacidade empresarial dos propo-

nentes;
c) - Conteúdo tecnológico e/ou social e grau de inovação 

dos produtos ou serviços previstos no PROJETO.
4.5.2. - Os PROJETOS aprovados na avaliação preliminar 

serão submetidos à segunda fase do processo seletivo.
4.6 - A segunda e última fase do processo de seleção com-

preenderá as seguintes etapas:
a) - Entrevistas com apresentação das propostas por parte 

dos proponentes dos PROJETOS habilitados na primeira fase;
b) - Avaliação e classificação dos PROJETOS habilitados na 

segunda fase;
c) - Homologação dos resultados por parte do Comitê de 

Gestor da HABITS;
d) - Seleção final e divulgação dos resultados.
4.7 - Na segunda fase do processo seletivo os PROJE-

TOS serão avaliados de acordo com os seguintes critérios, 
considerando-se as finalidades da HABITS, quais sejam pesquisa, 
extensão e ensino:

Itens avaliados - PESOS
a) IMPACTO E OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS
- - Necessidade tecnológica e/ou social atendida
- - Abrangência de atendimento
- - Potencial de mercado
- - Estrutura de mercado existente
- - Impacto social e econômico esperado com o empreendi-

mento objeto do PROJETO
- - Impacto nacional e internacional - 3

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES
  ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
 Comunicado
Retificação do D.O.E de 10/05/2017
No Edital de abertura para o concurso de títulos e provas 

para provimento de 1 (um) cargo de Professor Doutor, referência 
MS-3, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades; área de 
conhecimento: Astrofísica, no conjunto das disciplinas: Astro-
nomia do sistema solar; Astronomia para o ensino de Ciências; 
Resolução de problemas I; Resolução de problemas II , nos 
termos do Edital EACH/ATAc 030/2017, publicado no D.O.E. de 
10/05/2017,

Onde se lê:
"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 (disponível no link: http://www5.each.usp.br/
concursos-docentes) dirigido a Diretora da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades, contendo dados pessoais (nome, RG, 
CPF, nacionalidade, estado civil, telefones residencial e celular, 
endereços residencial e eletrônico) e área de conhecimento 
(especialidade) a que concorre, acompanhado dos seguintes 
documentos:

 - I - memorial...
 - II - prova de que...
 - III- prova de quitação ...
 - IV- título de eleitor....
 - V - documento de identidade...
 - VI - elementos comprobatórios....
 - VII - Projeto de pesquisa, em formato digital, elaborado 

na especialidade"
 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
 Comunicado
Retificação do D.O.E de 10/05/2017
No Edital de Abertura para o concurso de títulos e provas 

para provimento de 1 (um) cargo de Professor Doutor, referência 
MS-3, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades; área de 
conhecimento: Assistir e Cuidar em Obstetrícia, no conjunto 
das disciplinas: Assistência à Mulher no Pré-natal e Pós-parto; 
Assistência ao recém nascido e lactante; Assistência à Mulher 
no parto; Assistência à Mulher em Risco Obstétrico; Estágio 
Curricular Integrado, nos termos do Edital EACH/ATAc 031/2017, 
publicado no D.O.E. de 10/05/2017,

Onde se lê:
"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 (disponível no link: http://www5.each.usp.br/
concursos-docentes) dirigido a Diretora da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades, contendo dados pessoais (nome, RG, 
CPF, nacionalidade, estado civil, telefones residencial e celular, 
endereços residencial e eletrônico) e área de conhecimento 
(especialidade) a que concorre, acompanhado dos seguintes 
documentos:

 - I - memorial...
 - II - prova de que...
 - III- prova de quitação ...
 - IV- título de eleitor....
 - V - documento de identidade...
 - VI - elementos comprobatórios....
 - VII - Projeto de pesquisa, em formato digital, elaborado 

na especialidade"
Exclua-se:
 - " VII - Projeto de pesquisa, em formato digital, elaborado 

na especialidade"
 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
 Comunicado
Retificação do D.O.E de 10/05/2017
No Edital de Abertura para o concurso de títulos e provas 

para provimento de 1 (um) cargo de Professor Doutor, referência 
MS-3, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades; área de 
conhecimento: Finanças e Economia, no conjunto das disciplinas: 
Finanças, nos termos do Edital EACH/ATAc 032/2017, publicado 
no D.O.E. de 10/05/2017,

Onde se lê:
"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 (disponível no link: http://www5.each.usp.br/
concursos-docentes) dirigido a Diretora da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades, contendo dados pessoais (nome, RG, 
CPF, nacionalidade, estado civil, telefones residencial e celular, 
endereços residencial e eletrônico) e área de conhecimento 
(especialidade) a que concorre, acompanhado dos seguintes 
documentos:

 - I - memorial...
 - II - prova de que...
 - III- prova de quitação ...
 - IV- título de eleitor....
 - V - documento de identidade...
 - VI - elementos comprobatórios....
 - VII - Projeto de pesquisa, em formato digital, elaborado 

na especialidade"
Exclua-se:
 - " VII - Projeto de pesquisa, em formato digital, elaborado 

na especialidade"
 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
 Comunicado
Retificação do D.O.E de 10/05/2017
No Edital de Abertura para o concurso de títulos e provas 

para provimento de 1 (um) cargo de Professor Doutor, referência 
MS-3, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades; área de 
conhecimento: Sociedade, Estado e Direitos, no conjunto das 
disciplinas: Direito Constitucional; Direito Administrativo, Gestão 
Pública Participativa; Poder Legislativo e Gestão de Políticas 
Públicas; Poder Judiciário e Políticas Públicas; Teoria da Justiça; 
Direitos e Garantias Fundamentais; Organizações Internacionais; 
Direito e Organização Administrativa, nos termos do Edital 
EACH/ATAc 033/2017, publicado no D.O.E. de 10/05/2017,

Onde se lê:
"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 (disponível no link: http://www5.each.usp.br/
concursos-docentes) dirigido a Diretora da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades, contendo dados pessoais (nome, RG, 
CPF, nacionalidade, estado civil, telefones residencial e celular, 
endereços residencial e eletrônico) e área de conhecimento 
(especialidade) a que concorre, acompanhado dos seguintes 
documentos:

 - I - memorial...
 - II - prova de que...
 - III- prova de quitação ...
 - IV- título de eleitor....
 - V - documento de identidade...
 - VI - elementos comprobatórios....
 - VII - Projeto de pesquisa, em formato digital, elaborado 

na especialidade"
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