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8. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
- Toxicodinâmica e Toxicocinética;
- Toxicologia Ambiental : contaminantes do ar;
- Toxicologia Ocupacional;
- Toxicologia Social;
- Toxicologia de Alimentos;
- Dopagem no esporte;
- Sistema Hepático;
- Sistema Cardíaco;
- Sistema Renal;
- Equilíbrio ácido-base e hidroeletrolítico.
10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso à página 
institucional da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, e às publicações 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

11. O não comparecimento do candidato às provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
CTA da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo para fins de homologação, 
após exame formal.

13. A contratação será por seis meses e vigorará a partir 
da data do exercício, nos termos estabelecidos na Resolução nº 
5.872, publicada no D.O.E. de 29/09/2010, alterada pela Reso-
lução n° 6060/2012, publicada no D.O.E. de 28/02/2012, com 
possibilidade de prorrogação, por mais seis meses, dependendo 
da análise pela Pró-Reitoria de Graduação, das informações 
sobre o andamento da produção do livro didático.

14. Os docentes contratados por prazo determinado fica-
rão submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade 
de São Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência 
Social – RGPS.

15. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça 

outro cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no pro-

cesso seletivo e convocado para contratação, apresentar visto 
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade 
remunerada no Brasil.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
na Assistência Acadêmica da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da USP, situada à Avenida Bandeirantes, 
nº3900, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto – SP, ou pelo e-mail 
atac@listas.ffclrp.usp.br (2017.1.1437.59.1).

 EDITAL ATAc 024/2017 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo torna público a 
todos os interessados que, conforme aprovação ad referendum 
do Conselho Técnico-Administrativo, aos 29/09/2017, estarão 
abertas por 15 dias, no período das 8h do dia 04/10/2017 às 
17h do dia 18/10/2017, as inscrições para o processo seletivo 
para a contratação de 01 (um) docente por prazo determinado, 
como Professor Contratado III (MS-3.1, para os contratados com 
título de Doutor), com salário de R$ R$ 1.849,66 (mil oitocentos 
e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), como Pro-
fessor Contratado II (MS-2, para os contratados com título de 
Mestre), com salário de R$ 1.322,41 (mil trezentos e vinte e dois 
reais e quarenta e um centavos), ou como Professor Contratado 
I (MS-1, para os contratados somente portadores de diploma de 
graduação), com salário de R$ 893,95 (oitocentos e noventa e 
três reais e noventa e cinco centavos), referência mês de maio 
de 2016, com jornada de 12 (doze) ou 8 (oito) horas semanais 
de trabalho conforme opção do candidato convocado para 
contratação (Resolução 7335/2017, Art. 8°A, inciso III), junto ao 
Departamento de Química, nos termos da Resolução nº 5.872/10 
e alterações posteriores, bem como da Resolução nº 7.354/17.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo CTA da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribei-
rão Preto da Universidade de São Paulo após o término do 
período de inscrições e de acordo com os termos da Resolução 
nº 7.354/17.

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamen-
te, 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 Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, contendo 
dados pessoais e Área de conhecimento (especialidade) a que 
concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do titulo de Doutor (para Pro-

fessor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), 
outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade nacional, 
ou, caso esteja concorrendo à contratação como Professor 
Contratado I, portador de diploma de graduação, outorgado ou 
revalidado pela USP ou de validade nacional.

2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 
ou qualquer outro meio.

2.2. 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.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do aprovado.

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverá ministrar as seguintes disciplinas:

I. Química de Sistemas Aquáticos
II. Química da Atmosfera
III. Geoquímica
IV. Química Analítica Ambiental I
V. Química Analítica Ambiental II
Eventualmente outras por indicação do Conselho do Depar-

tamento de Química.
5. O processo seletivo será processado por meio de ava-

liações sucessivas de candidatos, agrupados em conformidade 
com sua titulação.

5.1. Na primeira etapa de avaliações, serão convocados 
para as provas, caso haja, os candidatos portadores do título 
de Doutor.

5.2. Encerrada a primeira etapa de avaliações, os candidatos 
habilitados serão classificados, da seguinte forma:

I. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas pelos 
examinadores;

II. O segundo colocado será o candidato que obteria o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas, caso o 
primeiro colocado não tivesse participado das avaliações;

III. Os demais candidatos serão classificados, sucessivamen-
te, seguindo o mesmo método previsto no inciso II.

IV. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá 
ao desempate com base na média global obtida por cada 
candidato.

5.3. Classificados os candidatos, serão feitas as convoca-
ções para a contratação, até, caso necessário, esgotar-se a lista 
de habilitados.

5.4. Na hipótese de não haver habilitados na primeira 
etapa, ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à 
convocação para contratação, será iniciada a segunda etapa de 
avaliações, convocando-se para as provas, caso haja, os candi-
datos portadores do título de Mestre.

graduação), com salário de R$ 893,95 (oitocentos e noventa e 
três reais e noventa e cinco centavos), referência mês de maio 
de 2016, com jornada de 12 (doze) ou 8 (oito) horas semanais 
de trabalho, conforme opção do candidato convocado para 
contratação (Resolução 7335/2017, Art. 8°A, inciso III), junto ao 
Departamento de Química, nos termos da Resolução nº 5.872/10 
e alterações posteriores, bem como da Resolução nº 7.354/17.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo CTA da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribei-
rão Preto da Universidade de São Paulo após o término do 
período de inscrições e de acordo com os termos da Resolução 
nº 7.354/17.

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamen-
te, 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 Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, contendo 
dados pessoais e Área de conhecimento (especialidade) a que 
concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do titulo de Doutor (para Pro-

fessor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), 
outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade nacional, 
ou, caso esteja concorrendo à contratação como Professor 
Contratado I, portador de diploma de graduação, outorgado ou 
revalidado pela USP ou de validade nacional.

2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 
ou qualquer outro meio.

2.2. 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.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do aprovado.

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverá ministrar as seguintes disciplinas:

I. Toxicologia
II. Química Clínica
III. Tópicos Especiais em Toxicologia Forense
Eventualmente outras por indicação do Conselho do Depar-

tamento de Química.
5. O processo seletivo será processado por meio de ava-

liações sucessivas de candidatos, agrupados em conformidade 
com sua titulação.

5.1. Na primeira etapa de avaliações, serão convocados 
para as provas, caso haja, os candidatos portadores do título 
de Doutor.

5.2. Encerrada a primeira etapa de avaliações, os candidatos 
habilitados serão classificados, da seguinte forma:

I. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas pelos 
examinadores;

II. O segundo colocado será o candidato que obteria o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas, caso o 
primeiro colocado não tivesse participado das avaliações;

III. Os demais candidatos serão classificados, sucessivamen-
te, seguindo o mesmo método previsto no inciso II.

IV. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá 
ao desempate com base na média global obtida por cada 
candidato.

5.3. Classificados os candidatos, serão feitas as convoca-
ções para a contratação, até, caso necessário, esgotar-se a lista 
de habilitados.

5.4. Na hipótese de não haver habilitados na primeira 
etapa, ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à 
convocação para contratação, será iniciada a segunda etapa de 
avaliações, convocando-se para as provas, caso haja, os candi-
datos portadores do título de Mestre.

5.5. Na segunda etapa de avaliações, proceder-se-á de 
acordo com o disposto no item 5.2.

5.6. Na hipótese de não haver habilitados na segunda 
etapa, ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à 
convocação para contratação, serão chamados para avaliação, 
caso haja, os inscritos portadores de diploma de graduação 
que não tenham obtido título de pós-graduação stricto sensu, 
iniciando-se a terceira etapa de avaliações.

5.7. Na terceira etapa de avaliações, proceder-se-á de acor-
do com o disposto no item 5.2.

5.8. Não havendo inscritos portadores:
I. do título de Doutor: a primeira etapa de avaliações será 

realizada com os candidatos portadores do título de Mestre.
II. do título de Mestre: a segunda etapa de avaliações, caso 

necessária, será realizada com os candidatos portadores apenas 
de diploma de graduação;

III. dos títulos de Doutor ou de Mestre: será realizada etapa 
única de avaliações, com os candidatos portadores apenas de 
diploma de graduação.

6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma única 
fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 2)
II. Prova Didática (peso 3)
6.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 

processo seletivo, será realizada de acordo com o disposto no 
artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.

6.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará 
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do 
sorteio do ponto.

6.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

6.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, que o 
candidato tiver levado para o local da prova, do qual não lhe 
será permitido ausentar-se durante esse período.

6.1.4. As anotações efetuadas durante o período de con-
sulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser 
feitas em papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas 
ao texto final.

6.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão de Seleção, ao se abrir a sessão;

6.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção, individualmente.

6.2. A prova didática será pública, com a duração mínima 
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará 
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 
137, do Regimento Geral da USP.

6.2.1. O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da prova didática;

6.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

6.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do processo sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação.

6.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

6.2.5. 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.

6.2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

7. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da Unidade e, para o cálculo da média individual, a 
soma dos pesos será o quociente de divisão.

A Comissão Julgadora do concurso de Livre Docência na 
Área de Metodologia do Ensino, junto ao Departamento de 
Educação, Informação e Comunicação, nos termos do ATAc 
004/17, publicado no Diário Oficial do Estado de 15/02/2017, 
emitiu relatório final em 20/09/2017, habilitando e indicando, 
por unanimidade, a candidata Profa. Dra. Elaine Sampaio Araújo 
para obtenção do título de livre-docente. O parecer foi homo-
logado por unanimidade pela Congregação da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo, em reunião ordinária de 28/09/2017. A Comissão Jul-
gadora esteve assim constituída: Profs. Drs. Maurício dos Santos 
Matos (presidente) - Professor Associado do Departamento de 
Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP; Ana Paula Soares da 
Silva, Professora Associada do Departamento de Psicologia da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP; 
Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves, Professora Associada do 
Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Huma-
nas da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP, Maria 
Isabel de Almeida, Professora Associada do Departamento de 
Metodologia do Ensino e Educação Comparada da Faculdade 
de Educação – USP; Theresa Maria de Freitas Adrião, Professora 
Livre-Docente do Departamento de Políticas, Administração e 
Sistemas Educacionais da Faculdade de Educação da Universi-
dade Estadual de Campinas. (2011.1.487.59.0).

 COMUNICADO ATAc 079/17 – HOMOLOGAÇÃO
A Comissão Julgadora do concurso de Livre Docência na 

Área de Metodologia do Ensino, junto ao Departamento de 
Educação, Informação e Comunicação, nos termos do ATAc 
004/17, publicado no Diário Oficial do Estado de 15/02/2017, 
emitiu relatório final em 22/09/2017, habilitando e indicando, 
por unanimidade, a candidata Profa. Dra. Soraya Maria Romano 
Pacífico para obtenção do título de livre-docente. O parecer foi 
homologado por unanimidade pela Congregação da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo, em reunião ordinária de 28/09/2017. A Comissão 
Julgadora esteve assim constituída: Profs. Drs. José Marcelino de 
Rezende Pinto (presidente) – Professor Associado do Departa-
mento de Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo; Vanice Maria Oliveira Sargentini – Professora Titular 
do Departamento de Letras do Centro de Educação e Ciências 
Humanas da Universidade Federal de São Carlos; Cleudemar 
Alves Fernandes – Professor Titular do Instituto de Letra e 
Linguística da Universidade Federal de Uberlândia; Lineide do 
Lago Salvador Mosca – Professora Associada aposentada do 
Departamento de Letras Clássicas e Vernácula da Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 
São Paulo; Marcus Vinicius da Cunha – Professor Associado 
do Departamento de Educação, Informação e Comunicação da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo. (2011.1.487.59.0).

 COMUNICADO ATAc 080/17 – HOMOLOGAÇÃO
A Comissão Julgadora do concurso de Livre Docência na 

Área de Política, Gestão e Financiamento da Educação no Brasil, 
junto ao Departamento de Educação, Informação e Comunica-
ção, nos termos do ATAc 004/2017, publicado no Diário Oficial 
do Estado de 15/02/2017, emitiu relatório final em 27/09/2017, 
habilitando e indicando, por unanimidade, a candidata Profa. 
Dra. Teise de Oliveira Guaranha Garcia para obtenção do título 
de livre-docente. O parecer foi homologado por unanimidade 
pela Congregação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em reunião 
ordinária de 28/09/2017. A Comissão Julgadora esteve assim 
constituída: Profs. Drs. Marcus Vinícius da Cunha (Presidente) 
- Professor Associado do Departamento de Educação, Infor-
mação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto – USP; Vera Lucia Navarro - Professora 
Associada do Departamento de Psicologia da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP; Romualdo 
Luiz Portela de Oliveira, Professor Titular do Departamento de 
Administração Escolar e Economia da Educação da Faculdade de 
Educação – USP; Yoshie Ussami Ferrari Leite - Professora Adjunta 
aposentada do Departamento de Educação da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” – campus Presidente Prudente; Joyce Mary 
Adam - Professora Adjunta do Departamento de Educação do 
Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” – campus Rio Claro. (2011.1.487.59.0).

 COMUNICADO ATAc 081/17 – HOMOLOGAÇÃO
A Comissão Julgadora do Concurso de Professor Titular 

junto ao Departamento de Psicologia, na Área de Conhecimento: 
Psicologia Clínica e Psicologia da Saúde, nos termos do ATAc 
017/16, publicado no Diário Oficial do Estado de 06/12/2016, 
emitiu relatório final em 13/09/2017, habilitando, por unanimi-
dade, os Professores Doutores Sonia Regina Pasian e Manoel 
Antônio dos Santos e indicando, também por unanimidade, o 
Prof. Dr. Manoel Antônio dos Santos para provimento do cargo/
claro 1028863 de Professor Titular em concurso. O parecer foi 
homologado por unanimidade pela Congregação da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo, em reunião ordinária de 28/09/2017. A Comissão 
Julgadora esteve assim constituída: Profs. Drs. José Lino Oliveira 
Bueno (presidente) – Professor Titular do Departamento de Psi-
cologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo; Marina Massimi – Profes-
sora Titular do Departamento de Psicologia da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo; Maria das Graças Bomfim de Carvalho – Professora 
Titular do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e 
Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo; Edna Maria Marturano – Professora 
Titular aposentada do Departamento de Neurociências e Ciên-
cias do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo e Deisy das Graças de Souza 
– Professora Titular do Departamento de Psicologia da Universi-
dade Federal de São Carlos. (2016.1.1624.59.5).

 COMUNICADO ATAc 082/17 – CONVOCAÇÃO PARA AS 
PROVAS

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo convoca o candidato inscrito no 
Concurso de Livre Docência junto ao Departamento de Biologia, 
na Área de Fisiologia Comparativa da Respiração, Circulação e 
Metabolismo, Prof. Dr. Wilfried Klein, nos termos do Edital ATAc 
002/2017, publicado no Diário Oficial do Estado de 15/02/2017, 
para as provas: avaliação didática, escrita, defesa de tese e 
julgamento do memorial com prova pública de arguição, que 
serão realizadas nos dias 30 e 31/10 e 01/11/2017, com início às 
oito horas, na Assistência Técnica Acadêmica, sala 13 do bloco 
01 (Prédio da Administração), da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto/USP (05.1.1629.59.6).

 EDITAL ATAc 023/17 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA 
PROCESSO SELETIVO

SIMPLIFICADO
O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo torna público a 
todos os interessados que, conforme aprovação ad referendum 
do Conselho Técnico-Administrativo, aos 29/09/2017, estarão 
abertas por 15 dias, no período das 8h do dia 04/10/2017 às 
17h do dia 18/10/2017, as inscrições para o processo seletivo 
para a contratação de 01 (um) docente por prazo determinado, 
como Professor Contratado III (MS-3.1, para os contratados com 
título de Doutor), com salário de R$ R$ 1.849,66 (mil oitocentos 
e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), como Pro-
fessor Contratado II (MS-2, para os contratados com título de 
Mestre), com salário de R$ 1.322,41 (mil trezentos e vinte e dois 
reais e quarenta e um centavos), ou como Professor Contratado 
I (MS-1, para os contratados somente portadores de diploma de 

 FACULDADE DE ARQUITETURA E 
URBANISMO
 EDITAL FAU No 03/2017
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP convoca a 

candidata DENISE HELENA SILVA DUARTE a comparecer ao Ser-
viço de Pessoal da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, sito 
à Rua do Lago nº 876, no prazo de cinco dias úteis, a partir de 
04/10/2017, das 9h00 às 11h00, munida de todos os documen-
tos para dar andamento à sua nomeação pelo Regime Autár-
quico, conforme Editais ATAAc 064/2016 e ATAAc 040/2017, 
de Abertura de Inscrições ao Concurso de Títulos e Provas e 
Resultado Final/Classificação e Homologação, respectivamente, 
para o cargo de Professor Titular, MS-6, RDIDP.

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE 
DE RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABI-

LIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Edital FEA-RP 035/2017
O Diretor da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade de Ribeirão Preto, em sessão realizada em 
28/09/2017, homologou o Resultado Final/Classificação do 
concurso para provimento de um cargo de Professor Doutor 
junto ao Departamento de Contabilidade, na seguinte área 
de conhecimento (especialidade): “Contabilidade Financeira e 
Finanças” realizado nos dias 29 de agosto a 1º de setembro de 
2017, de acordo com o Edital FEA-RP 013/2017, publicado em 
27/04/2017, tendo a Comissão Julgadora atribuído as seguintes 
notas às candidatas:

CANDIDATA: NATALIA DINIZ MAGANINI
Examinador - Prova Didática – Prova Escrita – Julgamento 

do Memorial com Prova Pública de Arguição - Média Ponderada.
Profa. Dra. Adriana Maria Procópio de Araujo – 8,0 – 4,5 

- 5,0 – 5,8
Prof. Dr. Marcelo Sanches Pagliarussi - 8,0 – 4,0 - 4,0 – 5,3
Prof. Dr. Bruno Meirelles Salotti – 5,0 - 6,0 - 5,0 – 5,3
Prof. Dr. Alex Luiz Ferreira – 8,0 – 4,0 - 5,0 – 5,7
Prof. Dr. Marcos Laffin - 5,0 -5,0 – 5,0 – 5,0
CANDIDATA: ANA CAROLINA COSTA CORRÊA
Examinador - Prova Didática – Prova Escrita – Julgamento 

do Memorial com Prova Pública de Arguição - Média Ponderada.
Profa. Dra. Adriana Maria Procópio de Araujo – 4,5 – 5,0 

- 5,5 – 5,0
Prof. Dr. Marcelo Sanches Pagliarussi - 4,0 – 5,0 - 4,0 – 4,3
Prof. Dr. Bruno Meirelles Salotti – 4,5 - 7,0 - 5,0 – 5,5
Prof. Dr. Alex Luiz Ferreira – 5,0 – 4,5 - 5,0 – 4,8
Prof. Dr. Marcos Laffin - 4,0 -5,0 – 5,0 – 4,7
CANDIDATA: ANA CRISTINA PEREIRA
Examinador - Prova Didática – Prova Escrita – Julgamento 

do Memorial com Prova Pública de Arguição - Média Ponderada.
Profa. Dra. Adriana Maria Procópio de Araujo – 8,0 – 5,5 

- 4,0 – 5,8
Prof. Dr. Marcelo Sanches Pagliarussi - 9,0 – 5,0 - 3,0 – 5,7
Prof. Dr. Bruno Meirelles Salotti – 7,0 - 5,0 - 4,0 – 5,3
Prof. Dr. Alex Luiz Ferreira – 9,0 – 4,5 - 4,0 – 5,8
Prof. Dr. Marcos Laffin - 7,0 -5,0 – 5,0 – 5,7
Concurso encerrado por não ter candidata habilitada.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 COMUNICADO ATAc 075/17 – HOMOLOGAÇÃO
A Comissão Julgadora do concurso de Livre Docência 

na Área de Química Inorgânica, Especialidade I: Química dos 
compostos de coordenação, junto ao Departamento de Química, 
nos termos do ATAc 008/17, republicado no Diário Oficial do 
Estado de 17/02/2017, emitiu relatório final em 31/08/2017, 
habilitando e indicando, por unanimidade, a candidata Profa. 
Dra. Sofia Nikolaou para obtenção do título de livre-docente. O 
parecer foi homologado por unanimidade pela Congregação da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, em reunião ordinária de 28/09/2017. 
A Comissão Julgadora esteve assim constituída: Profs. Drs. 
Herenilton Paulino Oliveira (presidente) – Professor Associado 
do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Shirley 
Nakagaki – Professora Titular do Departamento de Química do 
Setor de Ciências Exatas da Universidade Federal do Paraná; 
Sérgio de Paula Machado – Professor Titular do Departamento 
de Química Inorgânica do Instituto de Química da Universidade 
de Federal do Rio de Janeiro; Regina Célia Galvão Frem – Pro-
fessora Adjunta do Departamento de Química Geral e Inorgâ-
nica do Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” – campus Araraquara e Breno Pannia 
Espósito – Professor Associado do Departamento de Química 
Fundamental do Instituto de Química da Universidade de São 
Paulo. (2005.1.1569.59.3).

 COMUNICADO ATAc 076/17 – HOMOLOGAÇÃO
A Comissão Julgadora do concurso de Livre Docência na 

Área de Terapia Cognitivo-Comportamental, junto ao Departa-
mento de Psicologia, nos termos do ATAc 007/17, publicado no 
Diário Oficial do Estado de 15/02/2017, emitiu relatório final em 
06/09/2017, habilitando e indicando, por unanimidade, a candi-
data Profa. Dra. Carmem Beatriz Neufeld para obtenção do título 
de livre-docente. O parecer foi homologado por unanimidade 
pela Congregação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em reunião 
ordinária de 28/09/2017. A Comissão Julgadora esteve assim 
constituída: Profs. Drs. César Alexis Galera (presidente) – Profes-
sor Titular do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo; William Barbosa Gomes – Professor Titular aposentado do 
Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul; Vitor Geraldi Haase – Professor Titular do Departamento 
de Psicologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Federal de Minas Gerais; Maria Cristina de Oliveira 
Santos Miyazaki – Professora Adjunta da Faculdade de Medicina 
de São José do Rio Preto; Manoel Antônio dos Santos – Professor 
Associado do Departamento de Psicologia da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo.. (2011.1.486.59.3).

 COMUNICADO ATAc 077/17 – HOMOLOGAÇÃO
A Comissão Julgadora do concurso de Livre Docência na 

Área de Psicologia Organizacional e do Trabalho, junto ao 
Departamento de Psicologia, nos termos do ATAc 007/17, publi-
cado no Diário Oficial do Estado de 15/02/2017, emitiu relatório 
final em 20/09/2017, habilitando e indicando, por unanimidade, 
a candidata Profa. Dra. Thaís Zerbini para obtenção do título 
de livre-docente. O parecer foi homologado por unanimidade 
pela Congregação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em reunião 
ordinária de 28/09/2017. A Comissão Julgadora esteve assim 
constituída: Profs. Drs. César Alexis Galera (presidente) – Profes-
sor Titular do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo; Antônio Virgílio Bittencourt Bastos – Professor Titular do 
Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia; Sinésio 
Gomide Júnior – Professor Titular do Núcleo de Psicologia Social, 
Organizacional e do Trabalho do Instituto de Psicologia da 
Universidade Federal de Uberlândia; Maria do Carmo Fernandes 
Martins - Professora Titular da Faculdade de Saúde da Universi-
dade Metodista de São Paulo; Irene Kazumi Miura – Professora 
Associada do Departamento de Administração da Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo. (2011.1.486.59.3).

 COMUNICADO ATAc 078/17 – HOMOLOGAÇÃO
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