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 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
Edital ATAC nº 23/2017
Comunidado
O Diretor do Instituto de Geociências da Universidade de 

São Paulo, no dia 30 de outubro de 2017, aprovou “ad refe-
rendum” da Congregação a indicação da professora Monica da 
Costa Pereira Lavalle Heilbron para integrar a Comissão Julga-
dora do Concurso para Professor Doutor junto ao Departamento 
de Mineralogia e Geotectônica, na área de conhecimento em 
Geologia Estrutural (Edital ATAC nº 08/2017 - abertura).

 INSTITUTO DE MATEMÁTICA E 
ESTATÍSTICA
 INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
Edital ATAc - 032/2017
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início em 13 de novembro de 2017, segunda-feira, às 

10h30, na sala da Congregação (Rua do Matão, 1010 - Edifício 
Professor Cândido Lima da Silva Dias - Bloco A - Cidade Uni-
versitária), o concurso público para provimento de um cargo 
de Professor Titular junto ao Departamento de Estatística, 
conforme edital ATAc – 021/2016, publicado no D.O.E. de 
07.10.2016, para o qual inscreveu-se a candidata Márcia D’Elia 
Branco. A Comissão Julgadora estará assim constituída: Profs. 
Drs. Jefferson Antonio Galves (Titular - IME-USP), Antonio Luiz 
Pereira (Titular - IME-USP), Renato Martins Assunção (Titular - 
UFMG), Dani Gamerman (Titular - UFRJ) e Nancy Lopes Garcia 
(Titular - UNICAMP). Ficam, pelo presente edital, convocados a 
candidata e a Comissão Julgadora acima mencionada. (Proc. 
USP nº 2016.1.1263.45.2).

 INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
Edital ATAc - 032/2017
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início em 13 de novembro de 2017, segunda-feira, às 

10h30, na sala da Congregação (Rua do Matão, 1010 - Edifício 
Professor Cândido Lima da Silva Dias - Bloco A - Cidade Uni-
versitária), o concurso público para provimento de um cargo 
de Professor Titular junto ao Departamento de Estatística, 
conforme edital ATAc – 021/2016, publicado no D.O.E. de 
07.10.2016, para o qual inscreveu-se a candidata Márcia D’Elia 
Branco. A Comissão Julgadora estará assim constituída: Profs. 
Drs. Jefferson Antonio Galves (Titular - IME-USP), Antonio Luiz 
Pereira (Titular - IME-USP), Renato Martins Assunção (Titular - 
UFMG), Dani Gamerman (Titular - UFRJ) e Nancy Lopes Garcia 
(Titular - UNICAMP). Ficam, pelo presente edital, convocados a 
candidata e a Comissão Julgadora acima mencionada. (Proc. 
USP nº 2016.1.1263.45.2).

 INSTITUTO DE QUÍMICA
 INSTITUTO DE QUÍMICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
COMUNICADO
Concurso público de títulos e provas visando o provimento 

de 01 (um) cargo de Professor Doutor no Departamento de Bio-
química do Instituto de Química da Universidade de São Paulo 
(Edital ATAC/132017/iqusp, publicado no DOE de 09.06.2017, 
Seção I, p. 166-167). A Congregação do Instituto de Química da 
Universidade de São Paulo, em reunião realizada em 19.10.2017, 
aprovou o pedido de inscrição dos seguintes candidatos: Drs. 1. 
Agustín Hernández López; 2.Rodrigo Ribeiro Rezende; 3. Ethel 
Bayer Santos; 4. Filippe Elias de Freitas Sorares; 5. Roberta 
Sessa Stilhano Yamaguchi; 6. Eduardo Alves de Almeida; 7. 
Diego Mauricio Riaño Pachón; 8. Maria Fernanda Laranjeira 
da Silva; 9. Luis Alberto Luévano Martinez; 10. Natassia Vieira 
Serafini; 11. Danilo Grunig Humberto da Silva; 12. Juliana 
Sakamoto Yoneda; 13. Luciana Rodrigues Gomes; 14. Fernando 
Alexis Gonzales Zubiate; 15. Paulo José Pereira Lima Teixeira; 
16. Douglas Jardim Messeder de Alvarenga; 17. José Renato 
Rosa Cussiol; 18. Rogério Ferreira Lourenço; 19. Luciana Elena 
de Souza Fraga Machado; 20. Jeferson Gross; 21. Letícia Ferreira 
Terra; 22. Nicolas Carlos Hoch; 23. Daielle Aparecida Guimaraes; 
24. Ricardo Nascimento dos Santos; 25. Almas Taj Awan; 26. 
Tatiana Maria de Souza Moreira; 27. Adilson Kleber Ferreira; 28. 
Guilherme Zweig Rocha; 29. Cintia Kawai; 30. Marcelo Gomes 
Pereira; 31. André Zelanis Palitot Pereira; 32. Juliano Alves; 33. 
Dario Oliveira dos Passos; 34. Lucas Tabajara Parreiras e Silva; 35. 
Clarissa Hamaio Okino Delgado; 36. Maria Fernanda Pereira de 
Araújo Demonti Forni; 37. Gabriela Pintar de Oliveira; 38. Marcel 
Nakahira; 39. Jeziel Dener Damasceno; 40. Felipe Jun Fuzita; 41. 
Caio Rodrigo Dias de Assis; 42. Giselle de Arruda Rodrigues; 43. 
Claudia Aparecida Alves; 44. Ana Lucia Ribeiro Latorre Zimbardi. 
A Congregação, naquela data, aprovou também a indicação do 
Conselho do Departamento de Química Bioquímica e elegeu 
a Comissão Julgadora do referido Concurso com a seguinte 
composição: Profs. Drs. Membros do Departamento: Profs. Drs. 
Eduardo Moraes Rego Reis (Professor Associado) e Deborah 
Schechtman (Professora Associada); Membros estranhos ao 
Departamento: Helena Bonciani Nader (Professor Titular, UNI-
FESP), Dario Simões Zamboni (Professor Associado, FMRP-USP), 
Angela Kaysel Cruz (Professor Titular – FMRP-USP). Suplentes 
do Departamento: 1º Bettina Malnic (Professor Associado), 2º 
Guilherme Menegon Arantes (Professor Associado) e 3º Aline 
Maria da Silva (Professor Titular); Suplentes estranhos ao Depar-
tamento: 1º suplente: Lygia da Veiga Pereira (Professor Titular 
– IB-USP), 2º suplente: Richard Charles Garrat (Professor Titular, 
IFSCarlos-USP), 3º suplente: Patricia Torres Bozza Viola (Doutor – 
Pesquisadora Titular – FIOCRUZ); Richard John Ward (Professor 
Associado – FFCLRP-USP) e Anete Pereira de Souza (Professor 
Titular – UNICAMP). Na mesma reunião, a Congregação indicou 
o nome do Prof. Dr. Eduardo Moraes Rego Reis para a P residên-
cia da Comissão Julgadora.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARAÇATUBA
 Faculdade de Odontologia
 Comunicado
Realizou-se nesta Faculdade, nos dias 09 e 10/10/2017, o 

concurso público de títulos e provas para obtenção do título de 
Livre-Docente em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, do 
Departamento de Cirurgia e Clínica Integrada, ao qual se subme-
teram as candidatas Daniela Ponzoni e Ana Paula Farnezi Bassi.

Em face do resultado das provas, a banca examinadora 
considerou ambas as candidatas aprovadas com a média final 
9,5 (nove inteiros e cinco décimos). O resultado do concurso foi 
homologado pela Congregação da Faculdade de Odontologia de 
Araçatuba em reunião realizada no dia 31/10/2017.

Processo FOA-1024/2016
 Edital 18/2017-DTA: “Abertura de inscrições ao concurso 

público de títulos e provas para obtenção do título de livre-
-docente do Departamento de Odontologia Infantil e Social, 
disciplina de Odontopediatria”.

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. Acham-se abertas, no período de 02/11/2017 a 

01/12/2017, as inscrições ao concurso público de títulos e pro-
vas para obtenção do título de livre-docente do Departamento 
de Odontologia Infantil e Social, disciplina de Odontopediatria.

1.2. As inscrições deverão ser efetuadas na Seção de Comu-
nicações da Faculdade, à Rua José Bonifácio, 1193, de segunda 
a sexta-feira, das 9 às 11 e das 14 às 16 horas.

1.3. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade indicando nome 
completo, número da cédula de identidade, idade, filiação, natu-
ralidade, estado civil, domicílio e profissão, acompanhado dos 
seguintes documentos:

revalidação no Brasil e (c) indeferir a inscrição da candidata 
Patricia Caldeira Tolentino em razão da obtenção do título de 
doutora ter ocorrido após o término das inscrições. A Egrégia 
Congregação também decidiu que a Comissão Julgadora será 
composta por dois docentes do Departamento de Fisiologia 
e três docentes externos ao Departamento. Em votação, a 
Congregação indicou a seguinte Comissão Julgadora: Titulares: 
Carlos Arturo Navas Iannini, Professor Titular do Departamento 
de Fisiologia do IB-USP; Débora Rejane Fior Chadi, Professora 
Associada do Departamento de Fisiologia do IB-USP; Charbel 
Niño El-Hani, Professor Titular da Universidade Federal da Bahia; 
Paulo Takeo Sano, Professor Associado do Departamento de 
Botânica do IB-USP; Bayardo Baptista Torres, Professor Titular 
aposentado do Instituto de Química da USP. Suplentes do 
Departamento de Fisiologia do IB-USP: 1º) Fernando Ribeiro 
Gomes, Professor Associado; 2º) José Guilherme de Souza Chauí 
Mattos Berlinck, Professor Associado; 3º) Regina Pekelmann 
Markus, Professora Titular. Suplentes externos ao Departamento 
de Ecologia do IB-USP: 1º) Marcos Garcia Neira, Professor Titular 
da Faculdade de Educação da USP; 2º) Patricia Chakur Brum, 
Professora Associada da Escola de Educação Física e Esporte 
da USP; 3º) Nélio Marco Vincenzo Bizzo, Professor Titular da 
Faculdade de Educação da USP.

 Instituto de Biociências
Edital IB/AAcad/36/2017
Concurso público para provimento de um cargo na cate-

goria de Professor Doutor, na área de “Conservação e Ecologia 
Animal”, junto ao Departamento de Ecologia do Instituto de 
Biociências da Universidade de São Paulo, conforme edital IB/
AAcad/15/2017.

A Egrégia Congregação do Instituto de Biociências, em sua 
427ª reunião ordinária realizada no dia 27/10/2017, indicou 
suplentes externos adicionais para a Comissão Julgadora. 
Foram indicados os seguintes membros: Suplentes externos 
ao Departamento de Ecologia do IB-USP: 7º) Thiago Fernando 
Lopes Valle de Britto Rangel, Professor Titular da Universidade 
Federal de Goiás; 8º) Louis Bernard Klaczko, Professor Titular da 
Universidade Estadual de Campinas.

 Instituto de Biociências
Comunicado IB/AAcad/34/2017
Concurso Público para obtenção do título de Professor 

Livre-Docente, na área “Princípios de Sistemática e Biogeo-
grafia”, junto ao Departamento de Zoologia do Instituto de 
Biociências da Universidade de São Paulo, no qual se inscreveu 
o Prof. Dr. Taran Grant.

O Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo 
realizou nos dias 28 e 29 de setembro de 2017 o concurso 
público para obtenção do título de Professor Livre-Docente junto 
ao Departamento de Zoologia, na área “Princípios de Sistemá-
tica e Biogeografia”, que teve como candidato o Prof. Dr. Taran 
Grant. A Comissão Julgadora foi constituída pelos Professores: 
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, Mário César Cardoso de Pinna, Professor 
Titular do Museu de Zoologia da USP, Dalton de Souza Amorim, 
Professor Titular da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto da USP e Célio Fernando Baptista Haddad, 
Professor Titular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”, campus de Rio Claro. Após a realização das 
provas estabelecidas no Regimento Geral da USP e tendo em 
vista as notas obtidas, a Comissão Julgadora indicou o Prof. Dr. 
Taran Grant para obtenção do título de Professor Livre-Docente. 
O relatório elaborado pela comissão julgadora foi homologado 
pela Congregação do Instituto de Biociências em sua 427ª reu-
nião ordinária realizada em 27 de outubro de 2017 e consta na 
íntegra no Processo 2017.1.138.41.8.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E 
DE COMPUTAÇÃO
 Edital ATAc/ICMC/USP nº 090/2017
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início no dia 11 de dezembro de 2017, às 08h, na 

sala 4-111 (Auditório "Prof. Luiz Antonio Favaro") do Bloco 4 
do ICMC-USP, situado à Avenida Trabalhador Sãocarlense, nº 
400, São Carlos-SP, o concurso de títulos e provas visando o 
provimento de um cargo de Professor Doutor, junto ao Departa-
mento de Matemática Aplicada e Estatística, referente ao edital 
de abertura Edital ATAc/ICMC/USP nº 043/2017, para o qual 
estão inscritos os candidatos: Diego Jacinto Fiorotto, Vinicius 
Malatesta, Rodrigo Cassineli Palharini, Luiz Gustavo de Andrade 
Alves, Osvaldo Anacleto Junior, Carlos Cesar Trucios Maza, Victor 
Claudio Bento de Camargo, Bruno Henrique Cervelin, Luiz Henri-
que Cherri, Jônatas Ferreira Lacerda, Pedro Henrique Del Bianco 
Hokama, Mariá Cristina V. Nascimento Rosset, Filipi Nascimento 
Silva, Rafael Massambone de Oliveira, Pedro Augusto Munari 
Junior, Jonas Laerte Ansoni, Eliana Contharteze Grigoletto, 
Camila de Lima, Wallace Correa de Oliveira Casaca e Didier 
Augusto Veja Oliveros.

A Comissão Julgadora estará constituída dos seguintes 
membros:

Titulares:
Prof. Titular José Alberto Cuminato - ICMC/USP
Prof. Titular Helio dos Santos Migon - IM/UFRJ
Prof. Dr. Michael Vynnycky - Instituto Real de Tecnologia de 

Estocolmo-Suécia
Prof. Titular Secundino Soares Filho - FEE/UNICAMP
Profa. Titular Teresa Bernarda Ludermir - CIn/UFPE
Suplentes:
Prof. Titular Gustavo Carlos Buscaglia – ICMC/USP
Prof. Titular Paulo Afonso Faria da Veiga – ICMC/USP
Prof. Titular Carlos Alberto de Bragança Pereira – IME/USP
Prof. Titular Henrique Pacca Loureiro Luna - DCC/UFMG
Ficam, pelo presente edital, convocados os candidatos e a 

Comissão Julgadora acima mencionados.
Os candidatos acima mencionados deverão comparecer à 

Assistência Acadêmica do ICMC (sala 4-006) com, ao menos, 
quinze minutos de antecedência do início do concurso, para 
assinatura da lista de presença.

 Edital ATAc/ICMC/USP nº 091/2017
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início no dia 05 de dezembro de 2017, às 08h00, na 

sala 3-002 do Bloco 3 do ICMC-USP, situado à Avenida Tra-
balhador Sãocarlense, nº 400, São Carlos-SP, o concurso para 
obtenção do Título de Livre-Docente, junto ao Departamento de 
Matemática Aplicada e Estatística, referente ao edital de abertu-
ra Edital ATAc/ICMC/USP nº 044/2017, para o qual está inscrito 
o candidato Prof. Dr. Mário de Castro Andrade Filho.

A Comissão Julgadora estará constituída dos seguintes 
membros:

Titulares:
Prof. Associado Francisco Aparecido Rodrigues - ICMC-USP
Prof. Titular Marcos Nereu Arenales - ICMC-USP
Profa. Titular Clarice Garcia Borges Demétrio - ESALQ-USP
Prof. Titular Gustavo Leonel Gilardoni Avalle - IE-UnB
Prof. Titular Helio dos Santos Migon - IM-UFRJ
Suplentes:
Prof. Titular José Alberto Cuminato – ICMC-USP
Prof. Titular Gustavo Carlos Buscaglia – ICMC-USP
Prof. Titular Dani Gamerman – IM-UFRJ
Prof. Associado José Galvão Leite - Des-UFSCar
Prof. Titular Luis Aparecido Milan - Des-UFSCar
Ficam, pelo presente edital, convocados o candidato e a 

Comissão Julgadora acima mencionados.
O candidato deverá comparecer à Assistência Acadêmica 

do ICMC (sala 4-006) com, ao menos, quinze minutos de 
antecedência do início do concurso, para assinatura da lista 
de presença.

e parágrafos do Regimento Geral da USP, devendo o candidato 
discorrer sobre tema relacionado a um dos itens do mencionado 
programa; na exposição o candidato deverá demonstrar sua 
contribuição pessoal e um conhecimento profundo e crítico 
sobre o assunto abordado.

I – compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhi-
do pelo candidato é pertinente ao programa acima mencionado.

II – o candidato, em sua exposição, não poderá exceder a 
sessenta minutos;

III – ao final da apresentação, cada membro da comissão 
poderá solicitar esclarecimentos ao candidato, não podendo o 
tempo máximo, entre perguntas e respostas, superar sessenta 
minutos.

IV – cada examinador, após o término da prova de erudição 
de todos os candidatos, dará a nota, encerrando-a em envelope 
individual.

6º - A prova pública de arguição destina-se à avaliação 
geral da qualificação científica do candidato, feita através da 
análise das atividades referidas no memorial e será realizada 
de acordo com o que determina o artigo 38 e parágrafos do 
Regimento da FMUSP.

I - Na prova de arguição, que será pública, será avaliada a 
qualificação científica do candidato, analisando-se a regularida-
de e relevância da sua produção científica, sua capacidade de 
liderança na área de atuação, medida pela projeção alcançada 
pelas suas atividades científicas, didáticas e de extensão, assim 
como pela formação e orientação de discípulos.

II – A duração da arguição não excederá de trinta minutos 
por examinador, cabendo ao candidato igual prazo para respon-
der, o diálogo será permitido quando o examinador e o candida-
to concordarem e, neste caso, o tempo total será de uma hora.

7º - 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, observados os pesos 
fixados no item 3.

8º - As notas das provas poderão variar de zero a dez, com 
aproximação até a primeira casa decimal.

9º - O resultado do concurso será proclamado pela comissão 
julgadora imediatamente após seu término, em sessão pública.

10º - Serão considerados habilitados os candidatos que 
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

11º - A indicação dos candidatos será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas;

12º - Será proposto para nomeação o candidato que obtiver 
o maior número de indicações da comissão julgadora.

13º - 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.

14º - A nomeação do docente aprovado no concurso, assim 
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos 
termos da Resolução 7271 de 2016.

15º - O concurso terá validade imediata e será proposto 
para nomeação somente o candidato indicado para o cargo 
posto em concurso.

16º - 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 no 
Serviço de Concursos Docentes da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, na Avenida Doutor Arnaldo, 455, 2º 
andar - Sala 2301. www.fm.usp.br/atac - e-mail: scdfm@usp.br.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/134/2017 – CONVOCAÇÃO ÀS PROVAS DA PRIMEIRA 
ETAPA DE AVALIAÇÕES DE PROCESSO SELETIVO DOCENTE 
(Primeira etapa de avaliações: apenas candidatura portadora de 
título de doutorado)

A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo comunica a data de início da rea-
lização do Processo Seletivo para a contratação de um docente 
como Professor Contratado III (MS-3.1, para os contratados 
com título de Doutor) ou como Professor Contratado II (MS-2, 
para os contratados com título de Mestre), com jornada de 12 
(doze) horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de 
Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, com base 
no programa do Curso de Fonoaudiologia – “A importância das 
abordagens baseadas em evidências enfatizando o neurodesen-
volvimento da fala e da linguagem e seu impacto na leitura e 
escrita”, referente ao edital ATAC/FM/059/2017, publicado no 
D.O.E. de 3 de agosto de 2017, e ao edital de publicidade das 
inscrições ATAC/FM/071/2017, de 23 de agosto de 2017.

INÍCIO DO PROCESSO SELETIVO (Primeira etapa de avalia-
ções: apenas candidatura portadora de título de doutorado): dia 
16 de novembro de 2017, às 8h30.

- A candidata portadora do título de doutorado, Dr.ª Mabile 
Francine Ferreira Silva, deverá se apresentar às 8h15 do dia 
16 de novembro de 2017, na “Sala dos Professores Eméritos" 
(sala nº 3100), 3º andar do prédio da FMUSP (Avenida Doutor 
Arnaldo, 455 - São Paulo/SP, CEP 01246-903).

- Pelo presente ficam convocados os membros da Comissão 
de Seleção e apenas a candidata Dr.ª Mabile Francine Ferreira 
Silva.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA
 EDITAL FO 44/2017
RETIFICAÇÃO
Retificação da publicação do Edital FO 42/2017, referente 

ao concurso público de títulos e provas para provimento de 
01 (um) cargo de Professor Doutor junto ao Departamento de 
Estomatologia da Faculdade de Odontologia da Universidade 
de São Paulo, disciplina de Clínica Integrada, realizada no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo em 18 de outubro de 2017, Seção 
I, página 182. Onde se lê “8. A prova prática de laboratório (...)” 
leia-se “8. A prova prática clínica (...)”.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU
 Retificação
Dos Editais Nsº 030/2017FOB(ATAc) publicado no DOE de 

28/10/2017 – Executivo I – Pag. 240 e 031/2017FOB(ATAc) 
publicado no DOE de 31/10/2017 – Executivo I – Pag. 252

Onde se lê: “FABIANA BOMBARDA DE ANDRADE, Profes-
sora Associada 1 do Departamento de Dentística, Endodontia e 
Materiais Odontológicos da FOB/USP”,

Leia-se: “FLAVIANA BOMBARDA DE ANDRADE, Professora 
Associada 1 do Departamento de Dentística, Endodontia e 
Materiais Odontológicos da FOB/USP”.

 INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
 Instituto de Biociências
Edital IB/AAcad/35/2017
Concurso público para provimento de um cargo na cate-

goria de Professor Doutor, na área de “Fundamentos teórico-
-metodológicos do Ensino de Fisiologia”, junto ao Departamento 
de Fisiologia do Instituto de Biociências da Universidade de São 
Paulo, conforme edital IB/AAcad/19/2017.

A Egrégia Congregação do Instituto de Biociências da USP, 
em sua 427ª reunião ordinária realizada no dia 27/10/2017, ana-
lisou as inscrições dos candidatos inscritos no concurso público 
para o provimento de um claro de Professor Doutor junto 
ao Departamento de Fisiologia, área “Fundamentos teórico-
-metodológicos do Ensino de Fisiologia” e decidiu: (a) aprovar 
as inscrições dos candidatos Priscila Ortega, Cássia Borges Lima 
de Castro, María Elena Infante Malachias, Francisco Rômulo 
Monte Ferreira, Guilherme Borges Pereira, Erica Maria Granjeiro, 
Maíra Batistoni e Silva, Daniel Manzoni de Almeida, Ana Paula 
Jacobus, Luana Lira Righi Quachio, Priscilla Mena Zamberlan, 
Marcelo Gomes Pereira, Patricia Rodrigues Lourenço Gomes, 
Monica Caroline Pavan Cassel e Daniella do Carmo Buonfiglio; 
(b) indeferir a inscrição do candidato Thomas Beltrame em razão 
da apresentação de título de doutor obtido no exterior, mas sem 

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/135/2017 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE 
TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE UM CARGO 
DE PROFESSOR TITULAR, NO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

O Diretor da Faculdade de Medicina da USP torna público a 
todos os interessados que, conforme proposta do Conselho do 
Departamento de Cirurgia, aprovada pela Congregação em 11 
de dezembro de 2015, estarão abertas, pelo prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, com início às 9h do dia 13 de novembro de 2017 
e término no dia 11 de maio de 2018, às 16h, as inscrições ao 
concurso público de títulos e provas para provimento de um 
cargo de Professor Titular, referência MS-6, em Regime de Turno 
Completo (RTC), cargo/claro 136.140 com salário de R$ 6.979,53 
(maio/2016), no Departamento de Cirurgia, com base no seguin-
te programa da Disciplina de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, ela-
borado de acordo com o artigo 125 do Regimento Geral da USP:

01 – princípios gerais da Cirurgia de Cabeça e Pescoço: 
suas características e relações com as demais especialidades 
cirúrgicas, seus métodos diagnósticos e recursos terapêuticos;

02 – aspectos éticos no exercício da prática profissional;
03 – infecções em Cirurgia de Cabeça e Pescoço: sua pre-

venção e princípios gerais do tratamento;
04 – pré, intra e pós-operatório em cirurgia de grande porte: 

análise crítica;
05 – formação cirúrgica do residente em Cabeça e Pescoço;
06 – tumores crâniofaciais em Cabeça e Pescoço;
07 – ensino médico da graduação – análise crítica;
08 – avaliação das políticas públicas da saúde;
09 – tumores malignos da cavidade oral: etiopatogenia, 

quadro clínico, diagnóstico e tratamento;
10 – tumores malignos da orofaringe: etiopatogenia, qua-

dro clínico, diagnóstico e tratamento;
11 – tumores das glândulas salivares: etiopatogenia, quadro 

clínico, diagnóstico e tratamento;
12 – anomalias congênitas cervicofaciais: quadro clínico, 

diagnóstico e tratamento;
13 – tumores primitivos não congênitos da região cervical: 

classificação, quadro clínico, diagnóstico e tratamento;
14 – bases anatômicas, fisiopatológicas e técnicas do 

tratamento das metástases cervicais, estudo crítico dos esvazia-
mentos linfáticos cervicais;

15 – bases anatômicas, fisiopatológicas e técnicas da 
cirurgia da tiroide;

16 – bócios simples: etiopatogenia, quadro clínico, diagnós-
tico e tratamento;

17 – bócios tóxicos: etiopatogenia, quadro clínico, diagnós-
tico e tratamento;

18 – câncer da tireoide: etiopatogenia, quadro clínico, 
diagnóstico e tratamento;

19 – complicações das Tireoidectomias;
20 – hiperparatireoidismo: etiopatogenia, quadro clínico, 

diagnóstico e tratamento;
21 – estudo crítico das reconstruções em Cirurgia de Cabeça 

e Pescoço;
22 – tumores malignos da laringe: etiopatogenia, quadro 

clínico, diagnóstico e tratamento;
23 – tumores malignos da hipofaringe: etiopatogenia, qua-

dro clínico, diagnóstico e tratamento;
24 – prevenção das complicações em Cirurgia de Cabeça 

e Pescoço;
25 – tratamentos cirúrgicos minimamente invasivos em 

Cirurgia de Cabeça e Pescoço.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no Regi-

mento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

1º - 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 reque-
rimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Medicina da USP, 
contendo dados pessoais e área de conhecimento do Depar-
tamento a que concorre, 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 – cópia de documento que comprove que é portador 
do título de livre-docente outorgado pela USP ou por ela 
reconhecido;

III – cópia de 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;
§ 1º - 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.

§ 2º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das exi-
gências dos incisos III, IV e V, devendo apresentar comprovante 
de que se encontram em situação regular no país.

§ 3º 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.

§ 4º - Caso o candidato não satisfaça à exigência do inciso 
II e desde que não pertença a nenhuma categoria docente da 
USP, poderá requerer sua inscrição como especialista de reco-
nhecido valor, nos termos do art. 80, § 1º do Estatuto da USP, 
o que dependerá da aprovação de dois terços dos membros da 
Congregação da FMUSP.

§ 5º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

2º - As inscrições serão julgadas pela Congregação da 
FMUSP, em seu aspecto formal, publicando-se a decisão em 
edital.

Parágrafo Único: O concurso deverá realizar-se no prazo de 
trinta a cento e oitenta dias após a aprovação das inscrições 
pela Congregação da FMUSP, conforme prevê o art. 151, § 2º, 
do Regimento Geral da USP e Resolução 4320 de 13/11/1996.

3º - As provas constarão de:
I - julgamento dos títulos (peso 5);
II - prova pública oral de erudição (peso 2);
III - prova pública de arguição (peso 3).
§ 1º - A convocação dos inscritos para a realização das 

provas será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo
§ 2º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário 

estabelecido não poderão realizar as provas.
4º - O julgamento dos títulos, expresso mediante nota 

global, deverá refletir o mérito do candidato como resultado 
da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividades, 
compreendendo:

I - produção científica e literária;
II - atividade didática universitária;
III - atividades profissionais, ou outras, quando for o caso;
IV - atividade de formação e orientação de discípulos;
V - atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
VI - diplomas e dignidades universitárias.
§ 1º - No julgamento dos títulos prevalecerão as atividades 

desempenhadas nos cinco anos anteriores à inscrição.
§ 2º - No julgamento dos títulos, será avaliada a qualifica-

ção científica do candidato, analisando-se a regularidade e rele-
vância da sua produção científica, sua capacidade de liderança 
na área de atuação, medida pela projeção alcançada pelas suas 
atividades científicas, didáticas e de extensão, assim como pela 
formação e orientação de discípulos.

5º - A prova pública oral de erudição será realizada de 
acordo com o programa previsto neste edital e com o artigo 156 
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