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rochas rudáceas. 2D1C. Classificação de rochas lutáceas. 2D2. 
Classificação de rochas bioquímicas (ênfase a carbonáticas).
Exercício prático de campo 1: Quaternário costeiro: introdução 
aos conceitos de fácies e elos processo-produto; descrição de 
formas de leito e estruturas trativas em superfície deposicional 
e em trincheiras. Exercício prático de campo 2: Bacia fanero-
zóica: introdução à análise de fácies, em depósitos de tração 
e suspensão livre; elaboração de seção geológica em sucessão 
sedimentar. Exercício prático de campo 3: Bacia fanerozóica: 
compartimentação geomorfológica do Estado de São Paulo; 
análise de fácies em depósitos de fluxos gravitacionais; análise 
de associações de fácies, como subsídio para a interpretação 
de sistemas deposicionais; elaboração de seções colunares e 
geológicas em sucessões sedimentares.

GSA0307 ESTRATIGRAFIA: Conceitos estratigráficos bási-
cos. Classificações estratigráficas - litoestratigrafia, bioestra-
tigrafia e cronoestratigrafia. Correlações estratigráficas. Intro-
dução à estratigrafia sísmica. Produção sedimentar e seus 
controles -modelos quantitativos. Origeme evolução de bacias 
sedimentares. Classificação de bacias por seu contexto tec-
tônico. Mecanismos de subsidência - modelos quantitativos. 
Interação espaço-aporte e padrões de empilhamento. Modelos 
genéticos de preenchimento e Estratigrafia de Sequências em 
sucessões terrígenas e carbonáticas. Sistemas deposicionais-
-continentais, costeiros, marinhos e glaciogênicos. Sistemas 
deposicionais carbonáticos. Sistemas deposicionais evaporíticos 
e vulcano-sedimentares. Estratigrafia química, magnetoestrati-
grafia e cicloestratigrafia.

GSA0463 GEOLOGIA DO PETRÓLEO: Definições de rocha 
matriz, maturação (conversão da matéria orgânica em petróleo) 
e rocha reservatório. Origem e acumulação da matéria orgânica: 
geração e migração de hidrocarbonetos, armadilhas estratigráfi-
cas e estruturais. Métodos de prospecção: geoquímica orgânica, 
geofísica (sísmica de reflexão e perfilagem de poços), análise 
estratigráfica. Sistemas petrolíferos. Evolução temporal e espa-
cial dos diferentes tipos de bacias associadas à geração, migra-
ção e acumulação de hidrocarbonetos. Geologia da explotação 
de reservatórios. Estudo de campo de petróleo com aplicação 
integrada das informações obtidas com a interpretação sísmica 
e de perfis; elaboração dos mapas de espessura porosa com 
óleo, gás, contorno estrutural, isoespessura, fácies; confecção 
de seções estratigráficas e estruturais baseadas em poços e 
sísmica. Uso de dados de produção para definir o zoneamento 
do reservatório (pressão, histórico de produção etc.).

GSA0477 TECTÔNICA DE BACIAS SEDIMENTARES: Tipos de 
bacias sedimentares em função do regime tectônico: extensio-
nal, compressivo e transcorrente. Controle tectônico do emba-
samento na instalação de bacias sedimentares. Geometria e 
arquitetura de bacias sedimentares. Desenvolvimento de bacias 
sedimentares. Principais modelos sedimentares em bacias. 
Geologia estrutural de bacias sedimentares. Inversão de bacias 
sedimentares. Expressão sísmica dos diferentes tipos de bacias 
sedimentares. Hábitat do petróleo nos diferentes tipos de bacias 
sedimentares.

GSA0621 PRINCÍPIOS DE GEOLOGIA SEDIMENTAR: Sedi-
mentologia: conceitos principais. Rochas sedimentares e sua 
classificação. Transporte de sedimentos. Estruturas sedimentares 
e sua classificação. Aula de campo para descrição de rochas e 
estruturas sedimentares. Conceito de fácies, análise de fácies 
e modelos faciológicos. Ambientes deposicionais continentais. 
Ambientes deposicionais transacionais e marinhos. Estratigrafia: 
conceitos básicos. Nomenclatura e correlações estratigráficas. 
Métodos de análise de bacias. Gênese, evolução e classificação 
de bacias sedimentares. Relações entre a tectônica e o preenchi-
mento sedimentar de bacias. Bacias sedimentares brasileiras e 
sua importância econômica.

10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 
do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional do 
IGc/USP, www.igc.usp.br, 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 do IGc/USP, para fins de homologação, após exame formal.

13. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/07/2018, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse 
o prazo de dois anos.

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 do IGc/USP, à Rua do Lago, 562 – sala 
306 – Butantã, São Paulo – SP, e-mail: atacigc@usp.br.

 Edital ATAC nº 18/2017, de 09/10/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
O Diretor do Instituto de Geociências da Universidade 

de São Paulo (IGc/USP) torna público a todos os interessa-
dos que, conforme aprovação “ad referendum” do Conselho 
Técnico-Administrativo (CTA), estarão abertas por 30 (trinta) 
dias, no período das 09h00 do dia 11/10/2017 às 17h00 do 
dia 09/11/2017, as inscrições para o processo seletivo para a 
contratação de 1 (um) docente por prazo determinado, como 
Professor Contratado III (MS-3.1, para o contratado com título 
de Doutor), com salário de R$ 1.849,66, ou como Professor 
Contratado II (MS-2, para o contratado com título de Mestre), 
com salário de R$ 1.322,41, referência mês de maio de 2016, 
com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, junto ao 
Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental, na área de 
conhecimento: Geologia Geral e Mapeamento Geológico, 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 do IGc/USP 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, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor do Instituto de Geociências 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;

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.

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. Não havendo inscritos portadores do título de Doutor, 
a primeira etapa de avaliações será realizada com os candidatos 
portadores do título de Mestre.

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

I. Prova Escrita – peso 2 (dois)
II. Prova Didática – peso 4 (quatro)
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 julgadora, 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 Interno do IGc/USP e, para o cálculo da média indivi-
dual, a soma dos pesos será o quociente de divisão.

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:
0440420 MAPEAMENTO GEOLÓGICO: a) Atividades em 

sala de aula (teórico-práticas): Tais atividades se destinam 
a fornecer informações geológicas sobre a região escolhida, 
bibliografia disponível, as aulas teóricas enforcarão aspectos 
de interesse à geologia da região, tais como: magmatismo, 
metamorfismo, análise estrutural, litoestratigrafia, ambientes 
de sedimentação, geologia econômica, etc.. Este período será 
também utilizado pelos alunos para fotointerpretação e/ou tra-
tamento de imagens digitais de satélite, tratamento dos dados 
obtidos em campo, estudo petrográfico, confecção de fichas 
de afloramento, e elaboração de mapas e perfis geológicos. As 
atividades envolverão a discussão e apresentação das áreas 
mapeadas, integração das informações geológicas e confecção 
de relatórios. b) Atividades de campo (equipes de três alunos): 
Envolvem a coleta das informações geológicas necessárias à 
elaboração do mapa geológico (em escala de detalhe ou semi-
-detalhe), por meio de caminhamentos que representem, sempre 
que possível, perfis geológicos normais às estruturas da área. As 
estações de descrição de afloramentos e/ou coleta de amostras 
serão localizadas em base topográfica e/ou fotográfica. O acom-
panhamento dos alunos pelos docentes será realizada em dias 
alternados, em conformidade com a carga horária da disciplina.

0440620 GEOLOGIA GERAL: 1. A Terra como Planeta. 
Origem e estrutura da Terra. 2. Introdução à tectônica de pla-
cas. Deriva dos continentes. 3. Materiais terrestres: minerais 
e rochas. 4. Ciclo das rochas. 5. Intemperismo, formação de 
solos e agentes erosivos, transporte de sedimentos, ambientes 
geológicos de sedimentação. Formação de rochas sedimentares. 
6. Ação geológica dos ventos, gelo e da água. Água subterrânea. 
7. Vulcanismo, plutonismo, metamorfismo. 8. Deformação da 
crosta terrestre: dobras e falhas. 9. Tempo geológico e aspectos 
da geologia histórica. 10. Fundamentos da Geologia do Estado 
de São Paulo. * Aulas práticas de minerais, rochas sedimentares, 
ígneas e metamórficas.

GSA0252 SEDIMENTOLOGIA: PROCESSOS SEDIMENTARES - 
AS PARTÍCULAS EM MOVIMENTO. 1. Introdução. 1A. Conceitos 
básicos: sedimento; área-fonte, bacia sedimentar e nível de 
base; processos e produtos de sedimentação; fácies sedimentar. 
1B. Partículas sedimentares. 1B1. Tipos descritivos de partículas 
sedimentares. 1B2. Tipos genéticos de partículas sedimentares: 
conceito de alóctone (clástico), autóctone, terrígeno e alobioquí-
mico. 1B3. Propriedades físicas das partículas sedimentares (pro-
priedades texturais). 2. O meio de transporte. 2A. Propriedades 
básicas dos fluidos. 2B. Tipos de forças atuantes sobre um grão. 
3. Transporte e deposição por fluidos de baixa viscosidade. 3A. 
Modalidades de transporte de grão individualizados. 3A1. Sus-
pensão. 3A2. Tração. 3B. Deposição em líquido estacionário. 3C. 
Deposição em líquido em movimento. 3C1. Velocidades críticas. 
3C2. Regimes de fluxo. 3C3. Estruturas primárias ou singenéticas 
produzidas por tração. 3C3A. Estruturas trativas sindeposicionais 
(construtivas). 3C3B. Estruturas penecontemporâneas (destruti-
vas). 3C4. Estruturas primárias ou singenéticas produzidas por 
oscilação (ondas). 4. Transporte e deposição por misturas de 
alta viscosidade: fluxos gravitacionais. 4A. Reologias de mistura 
fluido mais grãos. 4B. Mecanismos de interação grãos/fluído. 4C. 
Tipos de fluxos gravitacionais. 4D. Estruturas pós-deposicionais 
eodiagenéticas deformacionais. PRODUTOS SEDIMENTARES - 
ROCHAS E DEPÓSITOS. 1. Propriedades químicas das partículas 
sedimentares. 1A. Composição das partículas sedimentares 
terrígenas. 2. Os agregados de partículas sedimentares. 2A. 
Classificação geral das rochas sedimentares. 2B. Componentes 
de rochas sedimentares. 2B1. Componentes deposicionais. 2B2. 
Componentes diagenéticos. 2C. A formação da rocha sedimen-
tar. 2C1. Diagênese. 2C2. Estágios ou zonas diagenéticas: eo, 
meso e telogênese. 2C3. Processos e produtos diagenéticos. 
2C4. Modelos de evolução diagenética. 2C5. Estruturas sedi-
mentares diagenéticas ou secundárias. 2D. Classificações de 
rochas sedimentares. 2D1. Classificação das rochas terrígenas. 
2D1A. Classificação de rochas arenáceas. 2D1B. Classificação de 

IV. JULGAMENTO DAS PROVAS
1.1. A PROVA ESCRITA DISSERTATIVA será corrigida apenas 

para os candidatos que obtiverem a classificação na PROVA 
OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA conforme limites discrimina-
dos na tabela abaixo:

Cód. - Programas - Classificação
069 - Infectologia  - 28º
2. - Serão considerados habilitados para a fase seguinte os 

candidatos que obtiverem em ordem crescente de nota da 1ª. 
fase as classificações, conforme tabela abaixo:

Cód. - Programas - Candidatos para a 2ª fase
069 - Infectologia  - 21º
Comissão de Residência Médica, aos 09 de outubro de 2017
 ERRATA aos Editais de Residência Médica da FMUSP, PUBLI-

CADOS EM 22/09/2017
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ÁREAS BÁSICAS 

E DE ACESSO DIRETO, ESPECIALIDADES CLÍNICAS, ESPECIALIDA-
DES CIRÚRGICAS E DE ESPECIALIDADES E ÁREAS DE ATUAÇÕES.

Onde se lê:
II – INSCRIÇÃO
5.2. efetuar o pagamento da inscrição, no valor de R$ 

620,00 (seiscentos e vinte reais), impreterivelmente, até a data 
limite das inscrições;

5.3. o boleto bancário, disponível no endereço eletrônico 
acima, deverá ser impresso após a conclusão do preenchimento 
do formulário de inscrição, podendo ser pago pelo Internet 
Banking ou em qualquer agência bancária, até a data de seu 
vencimento;

8. Serão indeferidas as inscrições cujo pagamento da taxa 
for realizado após o dia 27/10/2017, sem exceções.

Leia-se
II – INSCRIÇÃO
5.2. efetuar o pagamento da inscrição, no valor de R$ 

620,00 (seiscentos e vinte reais), impreterivelmente, até a data 
de vencimento do boleto.

5.3. o boleto bancário, será disponibilizado para o candida-
to, no endereço eletrônico acima, após 1 (um) dia útil da conclu-
são do preenchimento do formulário de inscrição, podendo ser 
pago pelo Internet Banking ou em qualquer agência bancária, 
até a data de seu vencimento;

8. Serão indeferidas as inscrições cujo pagamento da taxa 
for realizado após o a data de seu vencimento, sem exceções.

Comissão de Residência Médica, aos 05 de outubro de 
2018.

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Edital 026/2017
Processo Seletivo para contratação de 01 (um) docente por 

prazo determinado, como professor Contratado III (Professor 
Doutor), junto ao Departamento de Saúde Ambiental, referente 
ao Edital de abertura FSP/015/17, publicado no Diário Oficial do 
Estado em 12/08/17.

Os trabalhos do processo seletivo em questão foram mar-
cados para os dias 16, 17 e 18 de outubro de 2017, com início 
às 8h30m, na sala “Paulo de Azevedo Antunes”, Diretoria da 
Faculdade de Saúde Pública, situada à Av. Dr. Arnaldo, 715 – São 
Paulo - SP. Assim sendo, ficam convocados os candidatos Douto-
res: Mariana Matera Veras, Ana Paula Francisco, Natália Oliveira 
Totti de Lara, Ricardo Keiichi Nakazato, Thiago Nogueira, Roseli 
Salomoni e Laís Fajersztajn, bem como a Comissão Julgadora, os 
Professores Doutores Helena Ribeiro – Departamento de Saúde 
Ambiental da FSP/USP, Roberto Guardani – Departamento de 
Engenharia Química – POLI/USP e Adalgisa Fornaro – Departa-
mento de Ciências Atmosférica - IAG/USP.

 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
 Edital ATAC nº 17/2017, de 09/10/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
O Diretor do Instituto de Geociências da Universidade 

de São Paulo (IGc/USP) torna público a todos os interessa-
dos que, conforme aprovação “ad referendum” do Conselho 
Técnico-Administrativo (CTA), estarão abertas por 30 (trinta) 
dias, no período das 09h00 do dia 11/10/2017 às 17h00 do dia 
09/11/2017, as inscrições para o processo seletivo para a contra-
tação de 1 (um) docente por prazo determinado, como Professor 
Contratado III (MS-3.1, para o contratado com título de Doutor), 
com salário de R$ 1.849,66, ou como Professor Contratado II 
(MS-2, para o contratado com título de Mestre), com salário de 
R$ 1.322,41, referência mês de maio de 2016, com jornada de 
12 (doze) horas semanais de trabalho, junto ao Departamento 
de Geologia Sedimentar e Ambiental, na área de conhecimento: 
Geologia Geral e Geologia Sedimentar, 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 do IGc/USP 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, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor do Instituto de Geociências 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;

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:

0440620 – Geologia Geral – Externo – São Paulo;
0440420 – Mapeamento Geológico – Geologia;
GSA0477 – Tectônica de Bacias Sedimentares – Poli – 

Santos;
GSA0621 – Princípios de Geologia Sedimentar – Poli – 

Santos;
GSA0252 – Sedimentologia (anual) – Geologia;
GSA0307 – Estratigrafia – Geologia;
GSA0463 – Geologia do Petróleo – Poli – Santos.
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.

ção das inscrições, segundo prevê o art. 151, § 2º do Regimento 
Geral da USP;

3. 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).
Parágrafo primeiro: O peso para cada prova foi estabelecido 

pelo artigo 64 do Regimento da FFLCH, conforme Parágrafo 
único do artigo 153 do Regimento Geral da USP.

Parágrafo segundo: É de responsabilidade exclusiva do 
candidato o acompanhamento de todas as etapas referentes ao 
concurso publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
Caderno Executivo I, Seção “Concursos”, Subseção Universidade 
de São Paulo.

Parágrafo terceiro: As provas estabelecidas serão realizadas 
de acordo com a ordem de inscrição dos candidatos, a qual será 
definida a partir do primeiro registro do candidato no sistema 
de admissão docente.

Parágrafo quarto: Será automaticamente excluído do con-
curso o candidato que se apresentar para as provas depois 
que a Comissão Julgadora tenha dado ciência do cronograma 
das provas aos candidatos ou que atrasar-se para o início das 
demais 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 dignidades universitárias.
Parágrafo único – No julgamento dos títulos deverão pre-

valecer as atividades desempenhadas nos cinco anos anteriores 
à inscrição.

5. A prova pública oral de erudição será realizada com base 
no programa previsto neste edital, de acordo com o artigo 156 
- Regimento Geral da USP.

I. Compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhido 
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.

V - Cada examinador elaborará parecer escrito circunstan-
ciado sobre os títulos de cada candidato.

Do julgamento final do concurso:
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 imediatamente proclamado 
pela comissão julgadora, em sessão pública.

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

10. A indicação dos candidatos será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas, observados os pesos no 
item 3.

Poderão ser acrescentados ao relatório final da comissão 
julgadora, relatórios individuais de seus membros.

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 empregatí-
cio 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.

17. Mais informações bem como as normas pertinentes 
ao concurso encontram-se à disposição dos interessados no 
Serviço de Apoio Acadêmico da FFLCH-USP, no endereço: Rua 
do Lago, 717 – sala 107 – Cidade Universitária – São Paulo, SP, 
05508-080 ou pelo site (http://academica.fflch.usp.br/concursos) 
ou através dos telefones 55-11-3091-4590 e 55-11-3091-4621, 
ou por correio eletrônico (apoioaca1fflch@usp.br) e (apoioaca-
2fflch@usp.br).

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/

FM/108/2017 - COMUNICADO - O Senhor Diretor da Faculdade 
de Medicina da USP comunica que o Dr. Sergio Podgaec retirou 
sua inscrição referente ao Edital ATAC/FM/050/2017. 

 ERRATA do Edital do processo seletivo aos programas de 
Residência Médica da FMUSP, PUBLICADO EM 22/09/2017

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DE ÁREAS BÁSICAS 
E DE ACESSO DIRETO.

Onde se lê:
I – CÓDIGO DO PROGRAMA, PROGRAMAS OFERECIDOS, 

SITUAÇÃO DO CREDENCIAMENTO, DURAÇÃO, NÚMERO DE 
VAGAS OFERECIDAS PREVISTAS (JÁ EXCLUÍDAS AS VAGAS 
RESERVADAS PARA AS FORÇAS ARMADAS) E VAGAS RESERVA-
DAS PARA ALUNOS MATRICULADOS EM 2017, SERVINDO ÀS 
FORÇAS ARMADAS.

Código - Programas / Credenciamento - Duração - Vagas 
Previstas  - Forças Armadas

(Retorno)
069 - Infectologia (recredenciado) - 3 anos - 5 - 3
IV. JULGAMENTO DAS PROVAS
1.1. A PROVA ESCRITA DISSERTATIVA será corrigida apenas 

para os candidatos que obtiverem a classificação na PROVA 
OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA conforme limites discrimina-
dos na tabela abaixo:

Cód. - Programas - Classificação
069 - Infectologia  - 20º
2. - Serão considerados habilitados para a fase seguinte os 

candidatos que obtiverem em ordem crescente de nota da 1ª. 
fase as classificações, conforme tabela abaixo:

Cód. - Programas - Candidatos para a 2ª fase
069 - Infectologia  - 15º
Leia-se
I – CÓDIGO DO PROGRAMA, PROGRAMAS OFERECIDOS, 

SITUAÇÃO DO CREDENCIAMENTO, DURAÇÃO, NÚMERO DE 
VAGAS OFERECIDAS PREVISTAS (JÁ EXCLUÍDAS AS VAGAS 
RESERVADAS PARA AS FORÇAS ARMADAS) E VAGAS RESERVA-
DAS PARA ALUNOS MATRICULADOS EM 2017, SERVINDO ÀS 
FORÇAS ARMADAS.

Código - Programas / Credenciamento - Duração - Vagas 
Previstas  - Forças Armadas

(Retorno)
069 - Infectologia (recredenciado) - 3 anos - 7 - 3


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2017-10-10T03:13:40-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




