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Os candidatos serão considerados aprovados se atingirem 
pelo menos 70% da nota máxima do exame citado no item b.5.

O candidato que não atingir a pontuação exigida estará 
desclassificado deste processo seletivo.

Serão aceitos apenas os exames externos relacionados 
abaixo:

b.1) Test of English as Foreign Language – TOEFL.
b.2) International English Language Testing Service – IELTS.
b.3) Test of English for International Communication – 

TOEIC.
b.4) Institutional Testing Program – ITP.
b.5) Test of English for Academic Purposes - TEAP
Serão aceitos os certificados dentro da validade estabeleci-

da pelas instituições que os emitem.
Estão dispensados da apresentação do “Exame de Profici-

ência em Língua Inglesa” os alunos que tenham estudado ou 
estagiado, por um período igual ou superior a 6 meses, no país 
onde o idioma Inglês seja de uso corrente. Neste caso, o aluno 
deve apresentar documento comprobatório.

1.3.Para Candidatos ao Doutorado sem título de Mestre:
a) Comprovante de publicação de pelo menos 1 artigo 

científico em periódico indexado na área de Ciências Biológicas, 
subárea Genética.

b) Cópia de comprovante de proficiência em Inglês, confor-
me descrito no item 1.2., alínea “b”.

Ficam mantidas as demais disposições constantes no Edital 
21/2017.1 – GEN/STPG/IBB.

Diretoria do Instituto de Biociências de Botucatu - UNESP 
Campus de Botucatu, em 13 de novembro de 2017.

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
MÉDICO-HOSPITALAR

 ASSUNTO: Processo Seletivo de Pessoal para admissão em 
regime C.L.T. para a função, abaixo descrita.

 -  - HOMOLOGO: Processo Seletivo de Pessoal para admis-
são em Regime C.L.T., na função abaixo, para o HOSPITAL DE 
BASE DE BAURU, conforme segue:

Processo - Função
095/2017 - ENFERMEIRO
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 13 

de novembro de 2017.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Junior
Diretor Presidente
FAMESP
ASSUNTO: Processos Seletivos de Pessoal para admissão em 

regime C.L.T. para a função, abaixo descrita.
 -  - HOMOLOGO: Processo Seletivo de Pessoal para 

admissão em Regime C.L.T., na função abaixo, para o HOSPITAL 
ESTADUAL BAURU, conforme segue.

Processo - Função
097/2017 - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 13 

de novembro de 2017.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Junior
Diretor Presidente
FAMESP
 ASSUNTO: Processo Seletivo de Pessoal para admissão em 

regime C.L.T. para a função, abaixo descrita.
 -  - HOMOLOGO: Processo Seletivo de Pessoal para admis-

são em Regime C.L.T., na função abaixo, para o HOSPITAL DE 
BASE DE BAURU, conforme segue:

Processo - Função
095/2017 - ENFERMEIRO
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 13 

de novembro de 2017.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Junior
Diretor Presidente
FAMESP
ASSUNTO: Processos Seletivos de Pessoal para admissão em 

regime C.L.T. para a função, abaixo descrita.
 -  - HOMOLOGO: Processo Seletivo de Pessoal para 

admissão em Regime C.L.T., na função abaixo, para o HOSPITAL 
ESTADUAL BAURU, conforme segue.

Processo - Função
097/2017 - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, 13 

de novembro de 2017.
Prof. Dr. Antonio Rugolo Junior
Diretor Presidente
FAMESP

 BEC - Bolsa Eletrônica 
de Compras
 SECRETARIA DE LOGÍSTICA 
E TRANSPORTES

 DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

 Pagamento BEC 16-11-2017
UG LIQUIDANTE 162284
NÚMERO DA PD: 2017PD03954
VALOR: 4.756,30
Pagamento BEC 23-11-2017
UG LIQUIDANTE 162284
NÚMERO DA PD: 2017PD03897
VALOR: 2.040,00
Pagamento BEC 24-11-2017
UG LIQUIDANTE 162284
NÚMERO DA PD: 2017PD03898
VALOR: 5.670,00
NÚMERO DA PD: 2017PD03899
VALOR: 6.312,60
Total: R$ 18.778,90

 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 UG LIQUIDANTE PD VALOR(R$)

102481 39096 1.791,60
TOTAL  1.791,60

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 UG LIQUIDANTE Nº. DA PD VALOR R$

400105 2017PD00371 1.720,50
400105 2017PD00380 805,20
400110 2017PD00146 600,00
400114 2017PD00792 853,38
TOTAL GERAL DE PDS  R$ 3.979,08

Vencimento: 15-11-2017

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

16. - 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 da Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia da Universidade de São Paulo, sita na Av. Prof. Dr. 
Orlando Marques de Oliveira, 87, Cidade Universitária, São 
Paulo/SP, ou pelo telefone (11) 3091-7671/8358/0904.

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE Saúde Pública/USP
Edital FSP Nº 036/2017
O Edital FSP Nº 033/2017, publicado em 24/10/2017, foi 

homologado em 09/11/2017 na 9ª/2017 Sessão do Conselho 
Técnico Administrativo da Faculdade de Saúde Pública da Uni-
versidade de São Paulo.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE Saúde Pública/USP
Edital FSP Nº 37/2017
O Edital FSP Nº 032/2017, publicado em 24/10/2017, foi 

homologado em 09/11/2017 na 9ª/2017 Sessão do Conselho 
Técnico Administrativo da Faculdade de Saúde Pública da Uni-
versidade de São Paulo.

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 EDITAL FZEA nº 35/2017
CONVOCAÇÃO
A Diretora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos da Universidade de São Paulo convoca o candidato 
classificado em 1º lugar: JUAN GABRIEL CRISTHOFFER LOPES 
RUIZ, a comparecer à Seção de Pessoal da Faculdade de Zoo-
tecnia e Engenharia de Alimentos da USP, sito à Avenida Duque 
de Caxias Norte, 225 - Pirassununga/SP, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a partir de 14/11/2017, no horário das 8h00 às 
11h00 e das 13h00 às 16h00, munido de todos os documentos 
para dar andamento à sua contratação, conforme Editais FZEA 
nº 18/2017 e 33/2017, de Abertura de Processo Seletivo e de 
Resultado Final/Classificação e Homologação, respectivamente, 
para a função de Professor Contratado III (MS-3.1), em jornada 
de 12 horas semanais de trabalho.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
EDITAL ICB.ATAC. 23/2017
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
O Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da Univer-

sidade de São Paulo, convoca o candidato: Nilton Erbet Linco-
pan Huenuman, inscrito no CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO 
TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE, Programa de Bacteriologia Médica, 
junto ao Departamento de Microbiologia, conforme Edital ICB.
ATAC.17/2017 publicado no D. O. E. em 15 de agosto de 2017 
de Abertura do Concurso, para as provas de Julgamento do 
Memorial com Prova Pública de Argüição (peso 4); Prova Escrita 
(peso 1), Prova Prática (peso 1), Defesa de Tese (peso 3) e Ava-
liação Didática (peso 1), que serão realizadas nos dias 01 e 02 
de março de 2018, inicio às 08h00, no Edifício Biomédicas III, Av. 
Prof. Lineu Prestes, 2.415 - térreo, à sala de Reuniões do Setor 
Acadêmico. Referente processo 2017.1.901.42.1.

 INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
 INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
Edital ATAc/IFSC-28/2017, de 13.11.2017
Comunicamos que a instalação da Comissão Julgadora e 

o início das provas para o concurso público de títulos e provas 
para provimento de um cargo de Professor Doutor (Edital ATAc/
IFSC-06/2017 de abertura de inscrições, publicado no D.O.E. de 
10/05/2017), em Regime de Dedicação Integral à Docência e à 
Pesquisa, referência MS-3, em RDIDP, claro/cargo nº 1234196, 
junto ao Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar do 
IFSC/USP, dar-se-á nos dias de 07 e 08 de dezembro de 2017, 
com início às 08h do primeiro dia, na Sala 03 - Bloco D do 
IFSC, ficando convocados os candidatos inscritos e a Comissão 
Julgadora.

 INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
Edital ATAc/IFSC-29/2017, de 13.11.2017
Comunicamos que a instalação da Comissão Julgadora e 

o início das provas para o concurso público de títulos e provas 
para provimento de um cargo de Professor Doutor (Edital ATAc/
IFSC-10/2017 de abertura de inscrições, publicado no D.O.E. de 
18/05/2017), em Regime de Dedicação Integral à Docência e à 
Pesquisa, referência MS-3, em RDIDP, claro/cargo nº 1234170, 
junto ao Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar 
do IFSC/USP, dar-se-á no período de 13 a 15 de dezembro de 
2017, com início às 07h45h do primeiro dia, na Sala Celeste do 
IFSC, ficando convocados os candidatos inscritos e a Comissão 
Julgadora.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Instituto de Biociências
 Edital nº 28/2017-STA/IBB
Prorrogando para 22 de novembro de 2017, o período das 

inscrições para o Concurso de Livre-Docência, na disciplina de 
“Física Moderna”, para obtenção do título de Livre-Docente 
em Física Nuclear Aplicada à Medicina, junto ao Departamento 
de Física e Biofísica do Instituto de Biociências do Câmpus de 
Botucatu. Edital nº 24/2017-STA/IBB.

 Edital nº 29/2017-STA/IBB
Prorrogando para 22 de novembro de 2017, o período das 

inscrições para o Concurso de Livre-Docência, na disciplina de 
“Física”, para obtenção do título de Livre-Docente em Física 
Nuclear Aplicada às Ciências da Vida, junto ao Departamento 
de Física e Biofísica do Instituto de Biociências do Câmpus de 
Botucatu. Edital nº 25/2017-STA/IBB.

 Edital nº 21/2017.2 – GEN/STPG/IBB
Retificação de Edital
O Instituto de Biociências de Botucatu – UNESP, Campus de 

Botucatu, tendo em vista o Processo Seletivo de Aluno Regular 
junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas 
(Genética), para ingresso no primeiro semestre letivo de 2018, 
regido pelo Edital nº 21/2017.1 – GEN/STPG/IBB, publicado no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo de 01/11/2017 resolve 
RETIFICAR o item “III – DOS DOCUMENTOS PARA INSCRI-
ÇÃO...”.

1.2. Para Candidatos ao Doutorado com título de Mestre:
a) Cópia do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso 

de Mestrado e do respectivo Histórico Escolar ou documento que 
comprove a conclusão até a validade do edital.

b) Cópia de comprovante de proficiência em Língua Inglesa 
ou comprovante de inscrição em um Exame de Proficiência 
aceito por este edital, conforme descrito nos itens b.1, b.2, 
b.3, b.4 e b.5. Os candidatos ao doutorado que apresentarem 
comprovante de inscrição deverão, obrigatoriamente, entregar o 
certificado de proficiência no ato da matrícula.

Os candidatos serão considerados aprovados se atingirem 
pelo menos 50% da nota máxima dos exames citados nos itens 
b.1, b.2, b.3 e b.4.

O Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
da Universidade de São Paulo torna público a todos os interessa-
dos que, de acordo com o decidido pela Congregação em sessão 
ordinária realizada em 25/10/2017, estarão abertas, pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, no período de 14 de novembro de 
2017 a 12 de maio de 2018, as inscrições ao concurso público 
de títulos e provas para provimento de 1 (um) cargo de Professor 
Titular, referência MS-6, em Regime de RDIDP, claro/cargo nº 
222410, com o salário mensal de R$ 15.862,33 (quinze mil, 
oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos), junto 
ao Departamento de Cirurgia, na área de conhecimento “Cirur-
gia de Grandes Animais”, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, 
do Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

Programa da área “Cirurgia de Grandes Animais”:
1. - Clínica cirúrgica do aparelho digestório;
2. - Clínica cirúrgica do aparelho genito-urinário;
3. - Clínica cirúrgica do aparelho respiratório.
4. - Clínica cirúrgica do aparelho locomotor (músculo-

-esquelético);
5. - Clínica cirúrgica das paratopias;
6. - Clínica cirúrgica dos traumatismos, pele e anexos;
7. - Clínica cirúrgica dos olhos e anexos.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
Interno da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia.

1. - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissão no 
período acima indicado, devendo o candidato apresentar reque-
rimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia, Prof. Dr. José Antonio Visintin, contendo dados pes-
soais e área de conhecimento (especialidade) do Departamento 
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. - prova de que é portador do título de Livre-Docente 
outorgado pela USP ou por ela reconhecido.

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.
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, IV e V, 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 sua 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: Caso o candidato não satisfaça a exigên-
cia do inciso II, e desde que não pertença a nenhuma categoria 
docente na USP, poderá requerer sua inscrição como especialista 
de reconhecido valor, nos termos do parágrafo primeiro do 
artigo 80 do Estatuto da USP, o que dependerá da aprovação de 
dois terços dos membros da Congregação.

Parágrafo sexto: 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 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 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, a contar da data da publicação 
no Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de 
acordo com o artigo 151, parágrafo segundo, do Regimento 
Geral da USP.

3. - As provas constarão de:
I. - julgamento dos títulos - peso 7;
II. - prova pública oral de erudição - peso 1;
III. - prova pública de arguição - peso 2;
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.
4. - O julgamento dos títulos, expresso mediante nota 

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

I. - produção científica, literária, filosófica ou artística;
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 outras dignidades universitárias.
Parágrafo único: No julgamento dos títulos deverão preva-

lecer as atividades desempenhadas nos cinco anos anteriores 
à inscrição.

5. - A prova pública oral de erudição será pública e realizada 
com base no programa previsto neste edital, de acordo com o 
artigo 156 do Regimento Geral da Universidade de São Paulo:

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.

6. - 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.

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

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

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

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

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

12. - 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.

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

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