
quinta-feira, 19 de outubro de 2017 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 127 (196) – 193

2. - Quando do sexo masculino, ter cumprido as obrigações 
com o Serviço Militar;

3. - Ter votado na última eleição ou ter justificado nos 
termos da lei;

4. - Estar habilitado para o exercício profissional;
5. - Ter concluído a graduação até o momento da matrícula, 

devendo o curso e a instituição de ensino serem reconhecidos 
pelo MEC;

6. - Possuir registro no Conselho Regional de Enfermagem, 
ou protocolo de inscrição ou equivalente;

7. - Não receber remuneração laboral proveniente de rela-
ção empregatícia ou contratual com empresa pública ou privada 
vinculada ao SUS;

8. - Na eventualidade de vínculo empregatício entre o futuro 
participante do Programa de Residência em Enfermagem Obsté-
trica, quer com instituição pública, quer com instituição privada 
vinculada ao SUS, este deverá apresentar atestado expedido 
pelo empregador de que não receberá salários ou outro rendi-
mento de qualquer natureza enquanto estiver matriculado no 
Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica;

9. - É vedado aos que já concluíram um Programa de Resi-
dência em Enfermagem Obstétrica, ou interromperam fora do 
prazo de preenchimento das vagas, candidatarem-se novamente 
ao programa, mesmo em outra instituição.

10. - Será dada acessibilidade aos candidatos portadores de 
deficiência ou com condições especiais, mediante especificação 
na ficha de inscrição e apresentação de laudo médico compro-
vando a deficiência. O candidato que não se identificar ou deixar 
de especificar o tipo/condição ou necessidade especial na ficha 
de inscrição, não terá sua prova preparada e/ou as condições 
especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado.

11. - O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará 
sujeito à análise de razoabilidade do solicitado.

IV - DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet, 

no “site” www.fmb.unesp.br
1. - Ao inscrever-se, o candidato estará declarando, sob as 

penas da Lei, que concluiu o Curso de Graduação em Enferma-
gem, devidamente autorizado e reconhecido pelo Ministério 
da Educação – MEC, ou irá concluí-lo até a data de matrícula 
no Programa.

2. - O candidato deverá ler atentamente o Edital, preencher 
o formulário de inscrição e transmitir os dados pela Internet, 
sendo de total responsabilidade do candidato a informação dos 
dados cadastrais no ato da inscrição, sob as penas da Lei.

3. - Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o “site” 
www.fmb.unesp.br a partir das 9 horas do dia 25 de outubro de 
2017 até às 16 horas do dia 06 de novembro de 2017 (horário de 
Brasília) quando o sistema de inscrições será encerrado.

4. - O candidato deverá localizar os links correlatos ao 
processo seletivo para preenchimento das vagas do Programa 
de Residência em Enfermagem Obstétrica e preencher a ficha de 
inscrição que deverá ser enviada “on line” pela Internet.

5. - Após o preenchimento e envio da ficha de inscrição 
pela Internet, o sistema informará o número do protocolo de 
inscrição e a opção de gerar e imprimir o boleto bancário refe-
rente ao pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 250,00 
(duzentos e cinquenta reais), que poderá ser paga em qualquer 
agência bancária, até o dia 06 de novembro de 2017.

6. - O candidato que prestar informação falsa ou inexata, 
que não satisfaça as condições estabelecidas neste Edital, terá 
sua inscrição cancelada. Em consequência, serão anulados todos 
os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e o fato seja 
constatado posteriormente.

7. - As informações prestadas na ficha de inscrição são de 
inteira responsabilidade do candidato, cabendo à Faculdade de 
Medicina de Botucatu, o direito de excluir do Processo Seletivo 
aquele que preenchê-la com dados incorretos ou inverídicos, 
ainda que constatado posteriormente.

8. - Somente serão aceitas inscrições com o pagamento 
efetuado a partir do boleto bancário gerado pelo sistema de 
inscrições.

9. - A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação 
pelo banco do pagamento do boleto, gerado pelo sistema.

10. - Não serão aceitas inscrições cujo pagamento da 
devida taxa for realizado por depósito em caixa eletrônico, pelo 
correio, fac-símile, transferência ou depósito em conta corrente, 
DOC, ordem de pagamento, condicionais, extemporâneas ou por 
quaisquer outros meios que não os estabelecidos neste Edital.

11. - Não será efetivada a inscrição quando a ficha de ins-
crição estiver incompleta, as informações não forem verdadeiras, 
o boleto bancário gerado pelo sistema não for pago até o dia 
06/11/2017.

12. - O candidato deverá acompanhar a partir do dia 
09/11/2017, às 14 horas, no “site” www.fmb.unesp.br, através 
da opção “CONSULTA” o andamento de sua inscrição, bem como 
o local e horário da prova. Qualquer problema ou irregularidade 
deverá ser comunicado imediatamente pela opção “fale conos-
co” do “site”.

13. - A Faculdade de Medicina de Botucatu não se responsa-
bilizará por solicitação de inscrição não recebida, por motivos de 
ordem técnica de computadores ou falha de comunicação, que 
impossibilitarem a transferência de dados.

14. - Em cumprimento à legislação em vigor, nos dias 25 e 
26 de outubro de 2017, impreterivelmente, será recebida a pré-
-inscrição, com pedido de redução de 50% do valor da taxa de 
inscrição (Lei Estadual nº 12.782, de 20/12/2007), para os candi-
datos que CUMULATIVAMENTE sejam estudantes regularmente 
matriculados em cursos superiores, em nível de graduação ou 
de pós-graduação; recebam remuneração mensal inferior a dois 
salários mínimos, ou estejam desempregados.

15. - Para tanto, o candidato deverá acessar o site www.
fmb.unesp.br preencher e imprimir o formulário respectivo, que 
deverá ser assinado e entregue, pessoalmente, ou por procura-
dor legal, juntamente com os documentos comprobatórios exigi-
dos em Lei, até o dia 27 de outubro de 2017, na Diretoria Técnica 
Acadêmica da FMB (Setor de Residências e Aprimoramento), 
localizada no prédio administrativo da Faculdade de Medicina 
de Botucatu, Campus da UNESP de Botucatu-SP. Os documentos 
comprobatórios citados acima deverão ser entregues por meio 
de cópias reprográficas simples, acompanhados dos originais, 
com os quais serão cotejadas.

16. - Não serão aceitos documentos pelo Correio, ou qual-
quer outra forma de encaminhamento.

17. - No caso de emprego de fraude pelo candidato 
beneficiado pela redução ou isenção da taxa de inscrição 
serão adotados os procedimentos indicados no artigo 4º da Lei 
12.782, de 20/12/2007 e, se confirmada a presença de ilícito, 
fica o candidato imediatamente excluído do processo seletivo, 
notificando-se o Ministério Público sobre o fato.

18. - A condição de desempregado, referida o inciso II do 
artigo 1º da Lei Estadual nº 12.782, será comprovada mediante 
a apresentação de cópia das páginas da Carteira de Trabalho 
e Previdência Social que contenham foto, qualificação civil e o 
último contrato de trabalho do candidato, com a correspondente 
anotação de saída, ou de documento idôneo que comprove que 
este, anteriormente à inscrição no processo seletivo de que trata 
este edital, teve extinto: vínculo empregatício; vínculo estatutá-
rio com o poder público ou o exercício de atividade legalmente 
reconhecida como autônoma.

19. - A Faculdade de Medicina de Botucatu poderá, a qual-
quer tempo, realizar diligências relativas à situação declarada 
pelo candidato.

cumprindo no semestre da inscrição a Etapa de Preparação 
Pedagógica (nesse caso, se o aluno for reprovado na EPP terá 
sua participação cancelada), ou que já tenham cumprido a Etapa 
de Preparação Pedagógica em semestres anteriores; que estejam 
com a matrícula regular; que não estejam com a matrícula tran-
cada ou em licença maternidade durante o período de inscrição 
definido pela unidade; que tenha a data limite para o depósito 
posterior a 30/06/2018. Em acordo com a Portaria CAPES nº 52, 
de 26.09.2002, de acordo com exigência da CAPES, os douto-
randos bolsistas desta agência, além de cursar a Preparação 
Pedagógica previamente, estão obrigados a realizar o Estágio 
Supervisionado em Docência. Os orientadores e supervisores da 
disciplina deverão deferir ou indeferir as inscrições no sistema 
Janus, que só serão aceitas com o aval de ambos. Do contrário, 
a inscrição será cancelada. A integração do aluno na segunda 
etapa do PAE, (Estágio Supervisionado em Docência) ocorrerá 
mediante sua participação em plano de trabalho que explicite as 
atividades que serão desenvolvidas na disciplina de Graduação 
em que o estágio será realizado sob a supervisão do profes-
sor responsável. As atividades desenvolvidas pelo aluno no 
estágio não poderão exceder 06 horas semanais e deverão ser 
compatíveis com suas atividades regulares na pós-graduação. 
A conclusão do estágio lhe confere o direito a um número de 
créditos a ser estabelecido pela CPG da Unidade, respeitado o 
máximo de 20% do total de créditos em disciplinas exigido pelo 
programa de Pós-Graduação, e a um certificado em sua primeira 
participação no Programa e a uma declaração nas demais. A par-
ticipação no PAE garantirá ao aluno selecionado como ‘bolsista’ 
um auxílio financeiro mensal, cujo valor da hora dedicada ao 
projeto corresponde ao da referência mais mérito de Assistente 
em RTP. O auxílio financeiro mensal poderá ser concedido, no 
máximo, por quatro semestres para cada aluno, limitando-se 
ao máximo de dois semestres para os alunos matriculados no 
mestrado. A participação no PAE não conferirá qualquer vínculo 
empregatício com a Universidade de São Paulo, devendo o 
interessado estar segurado contra acidentes pessoais e firmar 
declaração de ciência nos termos da referida portaria. Os demais 
estagiários participarão do PAE como ‘voluntários’; ou seja, não 
receberão bolsa. A integração se fará pelo prazo de 05 meses, 
de fevereiro a junho. Os interessados deverão efetuar a inscri-
ção pelo Sistema Janus. Alunos regularmente matriculados em 
cursos de Pós-Graduação de outras Unidades da USP deverão 
apresentar um histórico escolar recente, emitido pela Seção de 
Pós-Graduação de suas respectivas Unidades. Os candidatos 
serão avaliados pela Comissão de Coordenação da Unidade 
baseando-se nos critérios de seleção por ela estabelecidos: ser 
preferencialmente bolsista de Doutorado da CAPES e ainda não 
ter realizado o estágio obrigatório em docência exigido pela 
agência; ter realizado etapa de Preparação Pedagógica antes 
do Estágio do PAE (Portaria nº 4391); o número de vezes que 
o aluno participou do PAE na USP. Alunos com menor número 
de participações no Estágio Supervisionado em Docência são 
preferencialmente selecionados. O auxílio financeiro poderá ser 
concedido no máximo por quatro semestres para alunos de Dou-
torado e até dois semestres aos alunos de Mestrado; justificativa 
do estagiário em participar das disciplinas requisitadas (interes-
se manifestado por carta à Comissão Coordenadora do PAE do 
IQ). Servirá como critério de desempate; interesse do docente 
responsável pela disciplina em supervisionar o estagiário; aluno 
matriculado nos Programas de Pós-Graduação do IQUSP ou Inte-
runidades com participação do IQUSP; índice de classificação na 
prova de ingresso (ICPI = nota na prova de ingresso do exame 
de pós-graduação/ média de candidatos que realizaram a prova 
daquele ano); histórico escolar da pós-graduação e graduação; a 
desistência sem justa causa (quais problema de saúde, morte em 
família, viagem para estágio no exterior) no decorrer do estágio 
coloca o aluno em última prioridade para a próxima seleção. 
Em caso de duas desistências sem justa causa o aluno estará 
excluído do recebimento de bolsas em seleções posteriores. A 
Comissão de Coordenação da do IQUSP divulgará os resultados 
da seleção em data oportuna. As diretrizes do PAE podem ser 
consultadas diretamente na SPG do IQUSP. Esta Portaria estará 
afixada no local das inscrições.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Engenharia
 EDITAL nº 152/2017 - STDARH/FE
O Diretor da Faculdade de Engenharia do Câmpus de Bauru, 

HOMOLOGA “Ad Referendum da Congregação” o resultado do 
Concurso Público para contratação, por prazo determinado, de 
01 (um)Professor Substituto, em caráter emergencial, para aten-
der o período relativo ao 2º Semestre de 2017, sob a égide da 
C.L.T. e Legislação Complementar, na disciplina/conjunto de dis-
ciplinas "ESTRUTURAS METÁLICAS" do Departamento de Enge-
nharia Civil e Ambiental, conforme Edital nº 151/2017-STDARH/
FE - Resultado Final e Classificação.

(Proc. 874/2017-FE/C.Bauru)

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Faculdade de Medicina
 FACULDADE DE MEDICINA
EDITAL Nº 059/2017-FM/DTA.
A FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP 

torna público que no período de 25 de outubro de 2017 a 06 
de novembro de 2017, somente pela Internet, estarão abertas 
as INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO para preenchimento 
das vagas da Residência em Enfermagem Obstétrica para 
2018-2020.

A execução do Curso está condicionada ao financiamento 
das Bolsas de Estudo pelo Ministério da Saúde.

I - DAS VAGAS
Área Profissional - Vagas Oferecidas
Enfermagem - 06
II - DA RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA
a) - A Residência em Enfermagem Obstétrica terá dura-

ção de 2 anos (60 horas semanais, incluindo plantões) com 
início previsto para o primeiro dia útil de março de 2018, com 
dedicação exclusiva em período integral, incluindo atividades 
noturnas e aos finais de semana. O Programa da Residência em 
Enfermagem Obstétrica será desenvolvido em Botucatu e outros 
municípios paulistas, de forma a garantir ampla formação na 
área do Programa.

b) - A Residência em Enfermagem Obstétrica terá por objeti-
vo oferecer formação sólida na área de Enfermagem Obstétrica, 
capacitando os enfermeiros para implementação de modelo de 
atenção integral à saúde da mulher, em especial nos momentos 
que envolvem a gestação, o parto e nascimento e o pós-parto, 
bem como naqueles relativos à promoção da saúde sexual e 
reprodutiva, contemplando a mulher em todas as etapas de seu 
ciclo de vida.

c) - Os candidatos aprovados e matriculados receberão 
bolsa de estudo financiada pelo Ministério da Saúde. A execução 
do Curso estará condicionada ao financiamento das Bolsas de 
Estudo pelo Ministério da Saúde.

III – DAS EXIGÊNCIAS
Os candidatos deverão preencher os seguintes requisitos:
1. - Ser brasileiro ou naturalizado;

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

19. 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 do Instituto de Astronomia, Geofísica 
e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, localizada 
na Rua do Matão, 1226, prédio da administração, sala 304, 
Cidade Universitária/São Paulo, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

Informações sobre as linhas de pesquisa desenvolvidas 
no Departamento de Astronomia estão disponíveis na Inter-
net, no seguinte endereço eletrônico: http://www.iag.usp.br/
astronomia .

 INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
 Edital IB/AAcad/32/2017
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
O Instituto de Biociências da USP convoca os candidatos 

Glauco Machado e Luis Cesar Schiesari, inscritos no concurso 
para Provimento de um Cargo de Professor Titular, em RDIDP, 
referência MS-6, cargo de código 165646, junto ao Departa-
mento de Ecologia, de acordo com o Edital IB/AAcad/15/2016, 
para as provas que serão realizadas nos dias 25 e 26 de outubro 
de 2017, a partir das 8h, no Departamento de Zoologia do Insti-
tuto de Biociências da USP (Rua do Matão, travessa 14, nº 101, 
Cidade Universitária, São Paulo). O cronograma do concurso será 
divulgado na data e local supramencionados. A Comissão Julga-
dora será composta pelos Professores: Jean Paul Walter Metzger, 
Professor Titular do Departamento de Ecologia do Instituto de 
Biociências da USP; Welington Braz Carvalho Delitti, Professor 
Titular aposentado do Departamento de Ecologia do Instituto 
de Biociências da USP; Cláudia Maria Jacobi, Professora Titular 
da Universidade Federal de Minas Gerais; Valério De Patta Pillar, 
Professor Titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e 
Geraldo Wilson Afonso Fernandes, Professor Titular da Universi-
dade Federal de Minas Gerais. Suplente: Emma Otta, Professora 
Titular do Instituto de Psicologia da USP.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E 
DE COMPUTAÇÃO
 EDITAL ATAc/ICMC Nº 085/2017
RESULTADO FINAL/CLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA 

DE AVALIAÇÕES
O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da 

Universidade de São Paulo, torna público o Resultado Final/Clas-
sificação da primeira etapa de avaliações do processo seletivo 
para contratação de um docente como Professor Contratado, 
Nível III (Doutor), realizado nos dias 16 e 17/10/2017, conforme 
EDITAL ATAc/ICMC/SMA-USP nº 083/2017.

Na realização da referida etapa do processo seletivo houve 
2 (duas) candidatas inscritas portadoras do título de Doutor e 
ambas foram aprovadas pela Comissão de Seleção, conforme 
classificação a seguir:

1º Andréa Cristina Souza de Jesus
2º Jaqueline Pesciutti Evangelista

 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
EDITAL ATAC Nº 19/2017
COMUNICADO
Terá início, no dia 27 de novembro de 2017, na Sala da 

Congregação do Instituto de Geociências da Universidade de 
São Paulo, Rua do Lago, 562 – Cidade Universitária, São Paulo – 
SP, o concurso de títulos e provas visando o provimento de um 
cargo de Professor Doutor, junto ao Departamento de Geologia 
Sedimentar e Ambiental, na área de conhecimento em Recursos 
Minerais, referente ao Edital ATAC nº 9/2017 de abertura de 
inscrições, publicado no DOE de 25/04/2017 e retificado no DOE 
de 28/04/2017. Estão inscritos os candidatos doutores: Felix 
Nannini, Claudia do Couto Tokashiki, Rafael Rodrigues de Assis, 
Mauricio Liska Borba, Flávio Henrique Freitas e Silva e Carlos 
Alberto Ikeda Oba, conforme Edital ATAC nº 15/2017, publicado 
no DOE de 16/09/2017. A Comissão Julgadora fica assim consti-
tuída: Profs. Drs.: Rômulo Machado (Professor Titular – IGc/USP) 
(Presidente), Gustavo Correa de Abreu (Professor Doutor – IGc/
USP), Aroldo Misi (Professor Titular - UFBA), Rosaline Cristina 
Figueiredo e Silva (Professora Adjunto III - UFMG) e Paulo Cesar 
Soares (Professor Titular Aposentado - UFPR). Ficam, pelo pre-
sente, convocados a Comissão Julgadora, a partir das 08h30, e 
os candidatos, a partir das 09h10.

 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
EDITAL ATAC Nº 20/2017
COMUNICADO
Terá início, no dia 11 de dezembro de 2017, na Sala da 

Congregação do Instituto de Geociências da Universidade de 
São Paulo, Rua do Lago, 562 – Cidade Universitária, São Paulo – 
SP, o concurso de títulos e provas visando o provimento de um 
cargo de Professor Doutor, junto ao Departamento de Geologia 
Sedimentar e Ambiental, na área de conhecimento em Geofísica, 
referente ao Edital ATAC nº 7/2017 de abertura de inscrições, 
publicado no DOE de 25/04/2017 e retificado no DOE de 
28/04/2017. Estão inscritos os candidatos doutores: Francisco de 
Assis Cavallaro, Vinicius Hector Abud Louro, Ernesto Massayoshi 
Sumi e Thais Andressa Carrino, conforme Edital ATAC nº 14/2017, 
publicado no DOE de 19/09/2017. A Comissão Julgadora fica 
assim constituída: Profs. Drs.: Caetano Juliani (Professor Titular 
– IGc/USP) (Presidente), André Pires Negrão (Professor Doutor 
– IGc/USP), Francisco José Fonseca Ferreira (Professor Titular – 
UFPR), Eder Cassola Molina (Professor Associado – IAG/USP) 
e Cleyton de Carvalho Carneiro (Professor Doutor – EP/USP). 
Ficam, pelo presente, convocados a Comissão Julgadora, a partir 
das 08h30, e os candidatos, a partir das 09h10.

 INSTITUTO DE QUÍMICA
 Instituto de Química - Serviço de Pós-Graduação - Programa 

de aperfeiçoamento de Ensino-PAE – Edital de abertura de Ins-
crição para o estágio supervisionado em docência, do Programa 
de Aperfeiçoamento de Ensino 1o semestre de 2018. Comunica 
que, nos termos da Portaria GR 3.588, de 10 de maio de 2005, 
estarão abertas por 20 (vinte) dias, a partir de 23 de outubro do 
corrente, as inscrições para a segunda etapa do Programa de 
Aperfeiçoamento de Ensino (PAE), 1o semestre de 2018. O Insti-
tuto de Química comunica que estão abertas as inscrições para 
o Estágio Supervisionado em Docência para os alunos de Mes-
trado e Doutorado da USP que estão regularmente matriculados 
no Programa de Pós-Graduação, que concluíram a Etapa de 
Preparação Pedagógica, ou que estão concluindo, conforme dis-
posto nos termos da Portaria GR 3588, de 10 de maio de 2005, 
modificada pela Portaria GR 4391, de 03 de setembro de 2009. 
O PAE é composto por duas etapas, correspondentes a dois 
semestres letivos. A primeira etapa, denominada Preparação 
Pedagógica, é constituída por atividades didático-pedagógicas 
de formação do pós-graduando. Para a inscrição na primeira 
etapa, o aluno deverá dirigir-se à Seção de Pós-Graduação do 
IQUSP para obter as informações necessárias. A segunda etapa, 
denominada Estágio Supervisionado em Docência, constitui-se 
em estágio supervisionado em uma das disciplinas de gradu-
ação ministradas no IQUSP. Condições para a inscrição. Alunos 
de pós-graduação da Universidade de São Paulo que poderão 
candidatar-se ao programa: regularmente matriculados em 
programas de Mestrado e Doutorado; que não tenham vínculo 
empregatício com a Universidade; que obrigatoriamente estejam 

ser apresentados até o último dia útil que antecede o início 
do concurso.

Parágrafo segundo - Os candidatos estrangeiros serão 
dispensados das exigências dos incisos III, IV e V.

Parágrafo terceiro - 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 quarto - No ato da inscrição, o candidato estran-
geiro poderá manifestar, por escrito, a intenção de realizar as 
provas na língua inglesa, nos termos do parágrafo 8º do artigo 
135 do Regimento Geral da USP. O conteúdo das provas realiza-
das nas línguas inglesa e portuguesa serão idênticos.

Parágrafo quinto - 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 deste Ins-
tituto, em seu aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.

Parágrafo único - O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e vinte dias, a contar da data da publicação no 
Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo 
com o artigo 134, parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

3. O concurso será realizado segundo critérios objetivos, 
em duas fases, por meio de atribuição de notas em provas, 
assim divididas:

1ª fase (eliminatória) - prova escrita (peso 2).
2ª fase - I) julgamento do memorial com prova pública de 

arguição (peso 5);
II) prova didática (peso 3);
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.
I – Primeira fase: PROVA ESCRITA – Caráter Eliminatório
4. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral 

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

I) a comissão julgadora organizará uma lista de dez pontos, 
com base no programa do concurso e dela dará conhecimento 
aos candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto, 
sendo vedado ao candidato renunciar a esse prazo;

II) o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

III) sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

IV) durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos;

V) as anotações, efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;

VI) a prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VII) cada prova será avaliada, individualmente, pelos mem-
bros da comissão julgadora;

VIII) serão considerados habilitados para a 2ª fase os can-
didatos que obtiverem, da maioria dos membros da comissão 
julgadora, nota mínima sete;

IX) a comissão julgadora apresentará, em sessão pública, as 
notas recebidas pelos candidatos.

5. Participarão da segunda fase somente os candidatos 
aprovados na primeira fase.

II – Segunda fase: PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGA-
MENTO DO MEMORIAL E PROVA DIDÁTICA

PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO 
MEMORIAL

6. O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito 
do candidato.

Parágrafo único - No julgamento do memorial, a comissão 
apreciará:

I) produção científica, literária, filosófica ou artística;
II) atividade didática universitária;
III) atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
IV) atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V) diplomas e outras dignidades universitárias.
PROVA DIDÁTICA
7. A prova didática será pública, com duração mínima de 

quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre o 
programa da disciplina mencionada neste edital, nos termos do 
art. 137 do Regimento Geral da USP.

I) a comissão julgadora, com base no programa do concur-
so, organizará uma lista de dez pontos, da qual os candidatos 
tomarão conhecimento imediatamente antes do sorteio do 
ponto;

II) o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

III) o sorteio do ponto será feito vinte e quatro horas antes 
da realização da prova didática, sendo vedado ao candidato 
renunciar a esse prazo;

IV) o candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário;

V) 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.

JULGAMENTO DA 2ª FASE
8. Ao término da apreciação das provas, cada candidato terá 

de cada examinador uma nota final, que será a média pondera-
da das notas por ele conferidas nas duas fases, observados os 
pesos fixados no item 3.

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

10. A nota obtida pelo candidato aprovado na prova escrita 
irá compor a média final da segunda fase, com peso 2.

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

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

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

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

Parágrafo único - O empate de indicações será decidido pela 
Congregação, ao apreciar o relatório da comissão julgadora, 
prevalecendo sucessivamente, a média geral obtida, o maior 
título universitário e o maior tempo de serviço docente na USP.

15. 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.

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

17. O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatí-
cio exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do Regimento 
Geral da USP.
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