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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.

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 
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, 95 – 1º andar 
– Centro – SP.

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE 
RIBEIRÃO PRETO
 PROCESSO SELETIVO DE DOUTORADO PPGAO 2018
RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO
Retificação e ratificação do Edital FEA-RP PPGAO 02/2017, 

referente ao Processo Seletivo de Doutorado do Programa de 
Pós-Graduação em Administração de Organizações, publicado 
em 26 de agosto de 2017.

No item 2.5., letra “c”, onde se lê:
Comprovante de realização do Teste ANPAD – Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, ou do 
GMAT – Graduate Management Admission Test, que indique a 
obtenção de uma pontuação igual ou superior a 50% da pontua-
ção máxima (300 pontos no resultado geral) e válido, no mínimo, 
na data do início do período de inscrição do trimestre letivo de 
ingresso indicado pelo candidato em seu formulário. Para efeitos 
da determinação da validade mencionada, serão considerados 
os critérios dos organizadores de cada teste.

Leia-se:
Comprovante de realização do Teste ANPAD – Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, ou 
do GMAT – Graduate Management Admission Test, que indique 
a obtenção de uma pontuação igual ou superior a 50% da 
pontuação máxima e válido, no mínimo, na data do início do 
período de inscrição do trimestre letivo de ingresso indicado 
pelo candidato em seu formulário. Para efeitos da determinação 
da validade mencionada, serão considerados os critérios dos 
organizadores de cada teste.

Fica ratificado, ainda, o conteúdo restante do referido Edital.

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA da UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO - EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROGRAMA 
DE APERFEIÇOAMENTO DE ENSINO – PAE - PARA 1º SEMESTRE 
(1º de fevereiro a 30 de junho) DE 2018.

 - De conformidade com a Portaria GR-3588, de 10.5.2005, 
estarão abertas as inscrições para o Estágio Supervisionado 
em Docência do PAE na FMUSP, para o 1º semestre de 2018, 
no período de 9 a 31 de outubro de 2017. Não serão aceitas 
inscrições fora deste período.

 - DO PROGRAMA:
Poderão candidatar-se ao programa alunos de pós-gradu-

ação da Universidade de São Paulo, regularmente matriculados 
em cursos de Mestrado ou Doutorado, com o prazo para depósi-
to da dissertação ou tese posterior a 30/06/2018 e que tenham 
concluído ou estejam cursando uma disciplina de Preparação 
Pedagógica com 3 ou mais créditos.

O Estágio Supervisionado em Docência do PAE será rea-
lizado em uma única disciplina de graduação dos cursos de 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina ou Terapia Ocupacional, 
sob supervisão do Docente Responsável. Por determinação da 
Comissão PAE/FMUSP, o Supervisor poderá se responsabilizar 
por, no máximo, 3 estagiários no semestre. A disciplina de 
graduação deve ser de caráter obrigatório na grade curricular, 
no semestre em referência, exigindo-se como pré-requisito que 
o(a) pós-graduando(a) já tenha cumprido a disciplina da Etapa 
de Preparação Pedagógica. O estágio deve estar compreendido 
dentro do semestre vigente, tendo duração de 120 horas presen-
ciais. São exigidos relatório de atividades ao final do estágio e 
boletim de frequência mensal segundo o cronograma.

 - DA INSCRIÇÃO:
A inscrição será feita mediante:
1. - Preenchimento da Ficha de Inscrição do Programa de 

Aperfeiçoamento de Ensino no site https://uspdigital.usp.br/
janus (Sistema Janus).

 - PAE \> inscrição \> 1º semestre de 2018 \> Adicionar/
Alterar.

O Plano de Trabalho, a ser preenchido na ficha de inscrição, 
deverá ser elaborado em conjunto com o Supervisor do estágio 
(docente responsável pela disciplina de graduação). Devem ser 
especificadas as tarefas a serem desenvolvidas sob responsa-
bilidade do(a) pós-graduando(a), levando-se em consideração 
que sua participação deve ocorrer nas múltiplas dimensões 
da docência, a saber: a) organizativa (seleção de conteúdos 
e bibliografia de apoio, organização dos recursos didáticos e 
materiais); b) técnica (organização operacional das listas de 
frequência, de notas e de acompanhamento das atividades); c) 
didático-pedagógica (desenvolvimento das aulas e distribuição 
temporal das atividades didáticas); d) relação professor-aluno 
(atividades que favoreçam a participação dos alunos e facilitem 
a interlocução); e) avaliativa (seleção de instrumentos de avalia-
ção adequados e seus critérios).

A inscrição deverá ser avalizada no Sistema Janus tanto pelo 
(a) Supervisor(a) como pelo(a) Orientador(a): PAE\>Avalização. 
Após selecionar o aluno, abrir o plano de trabalho e ao final da 
página, clicar em avalizar ou desautorizar.

Caso o supervisor(a) ou o orientador(a) não se manifeste, a 
inscrição será cancelada, e a negativa de pelo menos um deles é 
suficiente para o cancelamento. Compete ao Pós-Graduando(a) 
comunicar o supervisor(a) e o orientador(a) sobre a necessidade 
da avalização no sistema Janus.

2. - A ficha de inscrição impressa e assinada pelo(a) 
Supervisor(a) e pelo(a) Orientador(a) deverá ser entregue na 
secretaria do Centro de Desenvolvimento de Educação Médica 
(CEDEM) da FMUSP, a Av. Dr. Arnaldo 455, 2º andar, sala 2343, 
das 8h00 às 15h00, durante o período da inscrição.

3. - Ficha JANUS atualizada do(a) pós-graduando(a) impres-
sa constando o pré-requisito da Disciplina da Etapa de Prepara-
ção Pedagógica com 3 ou mais créditos (concluída anteriormen-
te ou em andamento), que deverá ser entregue juntamente com 
a Ficha de Inscrição PAE.

DAS DISCIPLINAS DA ETAPA DE PREPARAÇÃO PEDAGÓ-
GICA

As disciplinas de Preparação Pedagógica que já foram, 
anteriormente, referendadas pela Comissão PAE/FMUSP estão 
publicadas no site www2.fm.usp.br/cedem/pae.

Outras disciplinas do mesmo tema, com 3 ou mais crédi-
tos, cursadas na USP deverão ter seu programa de atividades 
referendado pela Comissão PAE/FMUSP. Nesse caso, o(a) pós-
-graduando(a) deve solicitar que a Comissão PAE/FMUSP analise 
a possibilidade de sua aceitação enviando o programa e a carga 
horária da disciplina cursada, bem como seus dados pessoais, 
para paefmusp@usp.br. Nota: só serão analisadas disciplinas 
com 3 ou mais créditos e não serão aceitos “Conjunto de Con-
ferência” e ou “Núcleo de Atividades”.

4. - O princípio “nemo tenetur se detegere”.
5. - Investigação criminal e direito de defesa.
6. - Publicidade processual e direito à informação.
7. - A garantia da motivação das decisões.
8. - Competência territorial no processo penal.
9. - A instauração do processo penal: requisitos da denúncia 

e da queixa.
10. - Meios de obtenção e de produção da prova: noções 

e distinções.
11. - A vedação das provas ilícitas e o princípio da propor-

cionalidade.
12. - A valoração dos elementos obtidos na delação pre-

miada.
13. - Coisa julgada penal: limites objetivos e subjetivos.
14. - Efeitos civis da sentença penal.
15. - Princípios gerais dos recursos criminais.
16. - As garantias processuais na fase recursal.
17. - Apelação e vedação da “reformatio in pejus”.
18. - Habeas corpus.
19. - Revisão criminal.
20. - As garantias do condenado na execução penal.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Faculdade de Direito da USP.

1. - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Direito, con-
tendo dados pessoais 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 e IV, desde 
que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar 
que se encontram em 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.

Parágrafo sétimo: Quando se tratar de inscrição feita por 
procurador, este deverá apresentar seu documento de identi-
dade e todos os documentos do candidato conforme solicitado 
no Edital, além de procuração simples assinada pelo candidato.

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da 
Faculdade de Direito, 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 3;
II – prova pública oral de erudição - peso 3;
III – prova pública de arguição - peso 4;
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 USP e o art. 2º da Resolução 
nº 8, de 31.3.1992 da Faculdade de Direito:

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.

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 e IV, desde 
que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar 
que se encontram em 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.

Parágrafo sétimo: Quando se tratar de inscrição feita por 
procurador, este deverá apresentar seu documento de identi-
dade e todos os documentos do candidato conforme solicitado 
no Edital, além de procuração simples assinada pelo candidato.

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da 
Faculdade de Direito, 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 3;
II – prova pública oral de erudição - peso 3;
III – prova pública de arguição - peso 4;
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 USP e o art. 2º da Resolução 
nº 8, de 31.3.1992 da Faculdade de Direito:

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.

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 
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, 95 – 1º andar 
– Centro – SP.

 FACULDADE DE DIREITO DA USP
EDITAL - CONCURSO PROFESSOR TITULAR
Edital nº 30/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM) 
CARGO DE PROFESSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO DE DIREI-
TO PROCESSUAL – ÁREA DE DIREITO PROCESSUAL PENAL DA 
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo com 
o decidido pela Congregação em sessão ordinária realizada 
em 28/09/2017, estarão abertas, pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, no período de 16.10.2017 a 13.04.2018, das 10 
às 18 horas, de segunda a sexta-feira, as inscrições ao concurso 
público de títulos e provas para provimento de 01 (um) cargo de 
Professor Titular, referência MS-6, em Regime de Turno Completo 
(RTC), claro/cargo nº 129151, com o salário de R$ 6.979,53 
(maio/2016), junto ao Departamento de Direito Processual, na 
área de conhecimento de Direito Processual Penal, nos termos 
do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e o res-
pectivo programa que segue:

1. - Garantias do processo penal na Constituição de 1988 e 
na Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

2. - Juiz natural e foro por prerrogativa de função.
3. - Autodefesa e defesa técnica no processo penal.

Profª Drª Márcia Niituma Ogata - 7,4 - 6,1 -  - 5,9 - 7,2 - 
6,35 - NÃO

Profª Drª Vera Lúcia Pamplona Tonete - 7,2 - 5,7 - - 6,0 - 
7,3 - 6,24 - NÃO

Candidata nº 3 – Mellina Yamamura Calori
EXAMINADORES – PROVA ESCRITA (Peso 1) - - PROVA 

DIDÁTICA (Peso 4) -JULGAMENTO DO MEMORIAL (Peso 4) 
-  - JULGAMENTO DO PROJETO DE PESQUISA (Peso 2) – MÉDIA 
PONDERADA - INDICAÇÃO

Profª Drª Lucila Castanheira Nascimento - 7,7 - 6,0 - 8,3 - 
7,0 - 7,17 - NÃO

Profª Drª Toyoko Saeki - 7,7- 5,1 - 8,5 - 7,5 - - 7,01 - NÃO
Profª Drª Ana Lúcia Abrahão da Silva - 7,5 - - 5,1 - 8,7- 7,2 

- - 7,01 - - NÃO
Profª Drª Márcia Niituma Ogata - 7,6 - 6,2 - - 8,1 - 7,1 - 

7,18 - NÃO
Profª Drª Vera Lúcia Pamplona Tonete - 7,6 - 5,3 - - 8,5 - 

7,4 - 7,05 - NÃO
Candidata nº 4 – Leandra Andreia de Sousa
EXAMINADORES – PROVA ESCRITA (Peso 1) - - PROVA 

DIDÁTICA (Peso 4) -JULGAMENTO DO MEMORIAL (Peso 4) 
-  - JULGAMENTO DO PROJETO DE PESQUISA (Peso 2) – MÉDIA 
PONDERADA - INDICAÇÃO

Profª Drª Lucila Castanheira Nascimento - 8,5 - 8,9 - 6,3 - 
7,5- 7,66 - NÃO

Profª Drª Toyoko Saeki - 8,5 -  - 9,0 - 6,2 - 7,6 - 7,68 - NÃO
Profª Drª Ana Lúcia Abrahão da Silva - 8,6 - 9,7 - 6,2 - 7,3 

- 7,89 - NÃO
Profª Drª Márcia Niituma Ogata - 8,6 - 9,3 - - 6,4 - 7,6 - 

7,87 - NÃO
Profª Drª Vera Lúcia Pamplona Tonete - 8,6 - 9,3 - 6,2 - 7,8 

- 7,84 - NÃO
Divulgadas as notas obtidas e as respectivas médias, os 

membros da Comissão Julgadora fizeram suas indicações, 
conforme registrado no quadro acima, as quais apontam a can-
didata nº 1 – Angelina Lettiere para preencher o cargo/claro nº 
1233319, na categoria de Professor Doutor, referência MS-3, em 
RDIDP, junto ao Departamento de Enfermagem Materno-Infantil 
e Saúde Pública.

Encaminhe-se este relatório à apreciação da Congregação 
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo, para fins de homologação.”

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA
 CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Edital ATAc/EEL/USP-49/2017
A Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São 

Paulo convoca os candidatos MESTRES: Dielly Cavalcanti da 
Silva Monte Vidal, Fernanda Theresa Bueno Calçada, Francisco 
Henrique Cappi de Freitas, Mario Nery da Silva e Whellisson 
da Silva Dias, candidatos ao processo seletivo para seleção de 
um docente por prazo determinado, junto ao Departamento 
de Engenharia de Materiais, objeto do Edital ATAc/EEL/USP 
33/2017, a comparecerem no dia 16 de outubro de 2017, às 8 
horas e 15 minutos, na Sala de Reuniões do prédio da Direto-
ria – Área I, da referida Escola, localizada à Estrada Municipal 
do Campinho, s/nº, em Lorena, para dar início as provas que 
se realizarão no período de 16 de outubro a 19 de outubro de 
2017. Ficam convocados também os membros da Comissão 
de Seleção constantes da publicação no D.O.E. de 07/09/2017, 
Executivo I, pág. 238.

 FACULDADE DE DIREITO
 FACULDADE DE DIREITO DA USP
EDITAL - CONCURSO PROFESSOR TITULAR
Edital nº 31/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM) 
CARGO DE PROFESSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO DE DIREI-
TO INTERNACIONAL E COMPARADO – ÁREA DE DIREITO 
INTERNACIONAL PRIVADO DA FACULDADE DE DIREITO DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo com 
o decidido pela Congregação em sessão ordinária realizada 
em 28/09/2017, estarão abertas, pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, no período de 16.10.2017 a 13.04.2018, das 10 
às 18 horas, de segunda a sexta-feira, as inscrições ao concurso 
público de títulos e provas para provimento de 01 (um) cargo de 
Professor Titular, referência MS-6, em Regime de Turno Completo 
(RTC), claro/cargo nº 129054, com o salário de R$ 6.979,53 
(maio/2016), junto ao Departamento de Direito Internacional e 
Comparado, na área de conhecimento de Direito Internacional 
Privado, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento 
Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

1. Noção e objeto do Direito Internacional Privado
2. O âmbito do Direito Internacional Privado: os problemas 

jurídicos decorrentes das relações jurídicas com elementos 
estrangeiros

3. Fundamento e natureza jurídica do Direito Internacional 
Privado. O Direito Internacional Privado e as disciplinas afins

4. Fontes do Direito Internacional Privado
5. Gênese e desenvolvimento histórico do Direito Interna-

cional Privado: o movimento estatutário; o universalismo e o 
particularismo

6. Os desenvolvimentos posteriores do Direito Internacional 
Privado: o pluralismo metodológico

7. Fundamento geral do Direito Internacional Privado. Prin-
cípios estruturantes do Direito Internacional Privado e os valores 
envolvidos nas relações jurídicas com elemento estrangeiro.

8. O problema da qualificação. Conflito de qualificação.
9. A regra de conflitos no Direito Internacional Privado e sua 

matriz conflitual: estrutura e função.
10. A aplicação do direito material estrangeiro. Elemento de 

conexão. O princípio da maior proximidade
11. A exceção de ordem pública internacional
12. A fraude à lei no direito internacional privado
13. O reenvio
14. O reconhecimento dos direitos adquiridos
15. Aplicação do direito estrangeiro. Prova do teor, vigência 

e sentido do direito, dos usos e costumes estrangeiros
16. Aspectos patrimoniais e aspectos pessoais: conceito e 

delimitação
17. Lei aplicável à personalidade, à capacidade e ao nome
18. Territorialidade e extraterritorialidade da jurisdição
19. Imunidades de jurisdição
20. Qualificação e regência dos bens
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Faculdade de Direito da USP.

1. - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Direito, con-
tendo dados pessoais 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;
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