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da Comissão Julgadora a cada prova de cada candidato. Com 
base no quadro de notas, o candidato indicado por unanimidade 
dos membros da Comissão Julgadora foi o Professor Doutor 
Rosenilton Silva de Oliveira para o provimento do cargo de 
Professor Doutor, em regime de Dedicação Integral à Docência 
e Pesquisa (RDIDP), referência MS-3, junto ao Departamento de 
Administração Escolar e Economia da Educação (EDA) da Facul-
dade de Educação da Universidade de São Paulo. Divulgadas as 
notas, os membros da Comissão Julgadora passaram a elaborar 
o presente relatório”. São Paulo, 20 de outubro de 2017. Comis-
são Julgadora: Ass.: Prof. Drs. Rogério de Almeida (Presidente), 
Rubens Barbosa de Camargo, Fabiana Augusta Alves Jardim, 
Julvan Moreira de Oliveira e Ricardo Alexino Ferreira.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
RETIFICAÇÃO
Nas publicações de 21/10/2017 referentes ao Edital FLM 

Nº016/2017 do concurso público para provimento de dois cargos 
de Professor Doutor para o Departamento de Letras Modernas, 
onde se lê “Cristina Arcuri Eluf Kindermann (UESB, Doutora)”, 
leia-se “Cristina Arcuri Eluf (UNEB, Doutora). 

 EDITAL FFLCH/FLO nº 007/2017 – CONVOCAÇÃO
A FFLCH da USP convoca JULIANA CAMARGO MARIANO 

a comparecer ao Serviço de Pessoal, Prédio da Administração 
desta Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, sito à 
Rua do Lago, 717, sala 135, Cidade Universitária, Butantã, no 
prazo de cinco dias úteis, a contar da data desta publicação, das 
9h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, munida de todos os docu-
mentos para dar andamento à sua contratação como Professor 
Contratado III (Doutor), em jornada de 12 horas semanais de 
trabalho, conforme Edital FFLCH/FLO nº 037/2017, de Abertura 
de Edital de Processo Seletivo Simplificado para contratação de 
um docente por prazo determinado, publicado no DO. de 16-08-
2017 e Comunicado de Resultado Final/Classificação, bem como 
a Homologação pela Congregação em 03-10-2017, publicado 
no DO. de 12-10-2017.

 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA
 EDITAL DA COMISSÃO JULGADORA FMVZ nº 27/2017
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE UM CARGO DE PRO-

FESSOR DOUTOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE REPRODUÇÃO 
ANIMAL DA FMVZ/USP. (Edital de abertura de inscrição FMVZ nº 
2/2017, publicado no D.O. de 11/8/2017).

O senhor Professor Doutor José Antonio Visintin, Diretor da 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade 
de São Paulo, faz público que a Congregação desta Faculda-
de, em sessão de 25/10/2017, após ter aceito os pedidos de 
inscrição formulados pelos candidatos Benner Geraldo Alves e 
Guilherme Pugliesi, pertinentes ao concurso para provimento 
de um (1) cargo de Professor Doutor (MS-3.1), junto ao Depar-
tamento de Reprodução Animal, na área “Biotecnologia da 
Reprodução Animal”, desta Unidade, designou para constituição 
da correspondente Comissão Julgadora os professores abaixo 
mencionados:

MEMBROS TITULARES
Claudio Alvarenga de Oliveira – Professor Titular do Depar-

tamento de Reprodução Animal da FMVZ/USP; Claudia Barbosa 
Fernandes – Professora Doutora do Departamento de Reprodu-
ção Animal da FMVZ/USP; Marcelo Marcondes Seneda – Pro-
fessor Associado do Departamento de Clinicas Veterinárias da 
UEL; Sony Dimas Bicudo – Professor Titular do Departamento 
de Reprodução Animal e Radiologia Veterinária da FMVZ/UNESP 
Botucatu; José Buratini Junior – Professor Adjunto do Departa-
mento de Fisiologia do IB/UNESP Botucatu.

MEMBROS SUPLENTES
Ricardo José Garcia Pereira – Professor Doutor do Depar-

tamento de Reprodução Animal da FMVZ/USP; Roberto Sartori 
Filho – Professor Associado do Departamento de Zootecnia da 
ESALQ/USP.

 PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 
DO

PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL NA 
ÁREA DA SAÚDE – PAP - 2018

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE - SES-SP
HOSPITAL VETERINÁRIO DA FACULDADE DE MEDICINA 

VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Edital de Abertura de Inscrições – PAP 2018
A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Univer-

sidade de São Paulo torna pública a abertura de inscrições para 
o Processo Seletivo para o preenchimento de vagas do Progra-
ma de Aprimoramento Profissional na Área da Saúde - PAP, a 
serem oferecidas em 2018 para profissionais e estudantes que 
concluírem a graduação até dezembro de 2017, com bolsas de 
estudo fornecidas pela SES-SP (total de 11 bolsas), distribuídas 
nos Programas descritos no quadro abaixo. Trata-se da modali-
dade "treinamento em serviço", preferencialmente para recém-
-formados em Medicina Veterinária, desenvolvida em regime 
de tempo integral, abrangendo conteúdos teóricos e práticos 
dirigidos para cada Programa a que se destina.

Nome do Programa - Nº de vagas - Público alvo - Duração 
(anos)

Medicina Veterinária em Anatomia Patológica: 1 vaga 
(MV) – 2anos

Clínica e Cirurgia de Grandes Animais: (Equinos)–2 vagas 
(MV)– 1ano

(Ruminantes) – 1 vaga (MV) – 1ano
Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais: (Clínica Médica) – 3 

vagas (MV) – 2anos
(Cirurgia) – 3 vagas (MV) – 2 anos
Medicina Veterinária Preventiva: - 1 vaga (MV) – 1 ano
I – DAS INSTRUÇÕES
1.1. - As instruções gerais relativas ao Processo Seletivo 

para o Programa de Aprimoramento Profissional – 2018 serão 
divulgadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE-SP) - 
Poder Executivo - Seção I.

1.2. - Instruções especiais que regem este Processo Seletivo, 
sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie 
de desconhecimento.

1.3. - Apresentação sobre os 04 (quatro) programas ofereci-
dos suas características, temário básico e bibliografia, constam 
nos Anexos I a IV.

II - DAS VAGAS/BOLSAS DE ESTUDO E DA CARGA HORÁRIA
2.1.  - O número de vagas a serem oferecidas corresponde 

ao número de bolsas de estudo que será definido pela SES - SP 
e será publicado no Edital de Resultado Final e Convocação 
para a Matrícula.

2.2. - A carga horária mínima prevista para cada programa 
de 1 (um) ano é de 1760 horas e para os programas de 2 (dois) 
anos é de 3520 horas, correspondendo a 40 horas semanais.

2.3. - O valor bruto da bolsa de estudo é de R$ 1.044,70 
(hum mil e quarenta e quatro reais e setenta centavos) por mês 
– ano base 2016, fixada pela SES - SP.

2.4. - Incidirá sobre o valor bruto da bolsa de estudo o 
desconto da contribuição previdenciária e/ou quaisquer outros 
previstos em Lei.

2.5. - Durante o cumprimento do Programa, o aprimoran-
do não poderá ter vínculo empregatício com instituições que 
recebam recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, devendo 
dedicar-se exclusivamente ao Programa de Aprimoramento 
Profissional – PAP, durante os 12 ou 24 meses previstos para 
o mesmo.

2.6  - De acordo com a Resolução SS-7, de 12 de janeiro de 
1996, o PAP é reconhecido nos concursos públicos realizados no 
âmbito do SUS/SP.

-feira, às 09h00, na Sala 122 do Bloco “B” da FEUSP, reuniu-se 
a Comissão Julgadora designada para o presente concurso, 
composta pelos seguintes membros: Rogério de Almeida (Pro-
fessor Associado do EDA/FEUSP - Presidente), Rubens Barbosa 
de Camargo (Professor Doutor do EDA/FEUSP), Fabiana Augusta 
Alves Jardim (Professora Doutora do EDF/USP), Ricardo Alexino 
Ferreira (Professor Doutor da ECA/USP) e Julvan Moreira de Oli-
veira (Professor Doutor da UF/Juiz de Fora/MG), para instalação 
da Comissão Julgadora, elaboração do calendário da 1ª fase do 
concurso e da lista de pontos da Prova Escrita (eliminatória) e 
às 09h20, os candidatos inscritos e presentes, Profs. Drs. Luana 
Barossi, Kiusam Regina de Oliveira, Silmara de Fátima Cardoso, 
Lajara Janaina Lopes Corrêa, Carla Wanessa do Amaral Caffagni, 
Ana Claudia Loureiro, Márcia Lúcia Anacleto de Souza, Rosenil-
ton Silva de Oliveira, Fabiana de Pontes Rubira, Iara Machado, 
Janaina de Figueiredo, Denise Carreira Soares e Iracema Santos 
do Nascimento, tomaram conhecimento da lista de dez pontos 
da Prova Escrita. Os candidatos Profs. Drs. Adriana Queiroz Testa, 
Claudia Naomi Sakashita, Erica Aparecida Kawakami Mattioli, 
Ivan Cláudio Pereira Siqueira, Jozeildo Kleberson Barbosa, Mar-
cio Alexandre Masella, Priscila Enrique de Oliveira, Rosangela 
Ferreira de Souza Queiroz, Andrea Aparecida Caninato, Rachel 
Rua Baptista, Ruy de Deus e Mello Neto, Juliana Gama Izar, 
Ellen Gonzaga Lima Souza e Heitor Antônio Paladim Junior não 
compareceram para a realização do referido concurso.

No dia 17 de outubro de 2017, terça-feira, às 09h20, na 
Sala 26 (LIET) térreo do Bloco “B” da FEUSP, vinte e quatro 
horas após o conhecimento da lista de pontos, foi efetuado o 
sorteio de pontos para a prova escrita, sendo sorteado o ponto 
nº 10: “Planejamento e situação atual da educação”, pela can-
didata Luana Barossi, 1ª inscrita, tendo os candidatos assinado 
o conhecimento do ponto sorteado. Às 09h30 foi iniciado o 
período de consulta de uma hora, durante o qual os candidatos 
puderam utilizar computadores idênticos sem acesso à internet 
para consulta a documentos bibliográficos em pdf, além de 
consulta aos documentos bibliográficos impressos, realizando 
as anotações devidas em folhas previamente rubricadas pela 
Comissão Julgadora. O período de consulta foi encerrado uma 
hora depois e a seguir procedeu a realização da Prova Escrita 
(quatro horas para elaboração da referida prova), tendo sido 
encerrado às 14h20, tendo sido recolhidos os rascunhos com 
as anotações e impressas cópias à Comissão. Na sequência, às 
14h55, na sala 101 do Bloco “A” da FEUSP, iniciou-se a leitura 
da Prova Escrita, por ordem de inscrição, da candidata Profª Drª 
Luana Barossi, cujo término foi às 15h15. Às 15h16, iniciou-se 
a leitura da Prova Escrita da candidata Profª Drª Kiusam Regina 
de Oliveira, cujo término foi às 15h40. Às 15h41, iniciou-se 
a leitura da Prova Escrita da candidata Profª Drª Silmara de 
Fátima Cardoso, cujo término foi às 15h55. Às 15h56, iniciou-
-se a leitura da Prova Escrita da candidata Profª Drª Lajara 
Janaina Lopes Corrêa, cujo término foi às 16h10. Às 16h11, 
iniciou-se a leitura da Prova Escrita da candidata Profª Drª Carla 
Wanessa do Amaral Caffagni, cujo término foi às 16h25. Às 
16h26, iniciou-se a leitura da Prova Escrita da candidata Profª 
Drª Ana Claudia Loureiro, cujo término foi às 16h40. Às 16h41, 
iniciou-se a leitura da Prova Escrita da candidata Profª Drª 
Márcia Lúcia Anacleto de Souza, cujo término foi às 16h55. Às 
16h56, iniciou-se a leitura da Prova Escrita do candidato Prof. 
Dr. Rosenilton Silva de Oliveira, cujo término foi às 17h10. Às 
17h11, iniciou-se a leitura da Prova Escrita da candidata Profª 
Drª Fabiana de Pontes Rubira, cujo término foi às 17h25. Às 
17h26, iniciou-se a leitura da Prova Escrita da candidata Profª 
Drª Iara Machado, cujo término foi às 17h36. Às 17h40, iniciou-
-se a leitura da Prova Escrita da candidata Profª Drª Janaina de 
Figueiredo, cujo término foi às 17h50. Às 17h51, iniciou-se a 
leitura da Prova Escrita da candidata Profª Drª Denise Carreira 
Soares, cujo término foi às 18h05 e às 18h06, iniciou-se a 
leitura da Prova Escrita da candidata Profª Drª Iracema Santos 
do Nascimento, cujo término foi às 18h25. Após as respectivas 
leituras da Prova Escrita a Comissão Julgadora atribuiu notas 
aos candidatos. Com base nas notas da Prova Escrita atribuídas 
pelos senhores Examinadores, proclamadas em sessão pública, e 
de acordo com as médias ponderadas, os candidatos Profs. Drs. 
Luana Barossi, Kiusam Regina de Oliveira, Márcia Lúcia Anacleto 
de Souza, Rosenilton Silva de Oliveira, Denise Carreira Soares e 
Iracema Santos do Nascimento foram aprovados para a 2ª fase 
e a Comissão passou a elaborar o calendário da 2ª fase e a lista 
de pontos da Prova Didática.

No dia 18 de outubro de 2017, quarta-feira, às 09h00, na 
sala 101 do Bloco “A” da FEUSP, os candidatos Profs. Drs Luana 
Barossi, Kiusam Regina de Oliveira, Márcia Lúcia Anacleto de 
Souza, Rosenilton Silva de Oliveira, Denise Carreira Soares e 
Iracema Santos do Nascimento tomaram conhecimento do 
calendário da 2ª fase. Às 09h10, as candidatas Profªs. Drªs. Luana 
Barossi, Kiusam Regina de Oliveira e Márcia Lúcia Anacleto de 
Souza, em grupo de três, tomaram conhecimento da lista de 
pontos da Prova Didática e procedeu o sorteio do ponto, com 
vinte e quatro horas de antecedência, pela candidata Luana 
Barossi, 1ª inscrita, sendo sorteado o ponto nº 1 “A diáspora 
africana e suas matrizes na herança atlântica”. No mesmo dia, 
às 13h00, os candidatos Profs. Drs. Rosenilton Silva de Oliveira, 
Denise Carreira Soares e Iracema Santos do Nascimento, em 
grupo de três, tomaram conhecimento da lista de pontos da 
Prova Didática e procedeu o sorteio do ponto, com vinte e 
quatro horas de antecedência, pelo candidato Rosenilton Silva 
de Oliveira, sendo sorteado o ponto nº 6 “A tensão entre a 
estrutura patriarcal do colonialismo ibérico e das sociedades 
afro-ameríndias”.

No dia 19 de outubro de 2017, quinta-feira, às 09h13, 
vinte e quatro horas após o sorteio, na sala 114 do Bloco “B” 
da FEUSP, foi iniciada a prova didática da candidata Profa. Dra. 
Luana Barossi, que durou cinquenta e sete minutos. Às 10h16, 
foi iniciada a prova didática da Profa. Dra. Kiusam Regina de Oli-
veira, que durou cinquenta e seis minutos. Às 11h17, foi iniciada 
a prova didática da Profa. Dra. Márcia Lúcia Anacleto de Souza, 
que durou cinquenta e sete minutos. Às 13h19, foi iniciada a 
prova didática do Prof. Dr. Rosenilton Silva de Oliveira, que durou 
cinquenta e três minutos. Às 14h25, foi iniciada a prova didática 
da Profa. Dra. Denise Carreira Soares, que durou cinquenta e seis 
minutos e às 15h33, foi iniciada a prova didática da Profª Drª Ira-
cema Santos do Nascimento e às 15h42 houve falta de energia 
elétrica e, consequentemente, a prova foi paralisada e reiniciou 
às 17h03, que durou quarenta e seis minutos. Finalizadas as 
provas didáticas de todos os candidatos a Comissão passou a 
atribuir as notas individuais aos candidatos.

No dia 20 de outubro de 2017, sexta-feira, às 09h25, na sala 
101 do bloco “A” da FEUSP, por ordem de inscrição, teve início a 
Prova Julgamento do Memorial com Prova Pública de Arguição 
da candidata Profª Drª Luana Barossi, tendo a arguição se encer-
rada às 10h00. Às 10h05, na sala 101 do bloco “A” da FEUSP, 
teve início a Prova Julgamento do Memorial com Prova Pública 
de Arguição da candidata Profª Drª Kiusam Regina de Oliveira, 
tendo a arguição se encerrada às 10h50. Às 10h55, teve início a 
Prova Julgamento do Memorial com Prova Pública de Arguição 
da candidata Márcia Lúcia Anacleto de Souza, tendo a arguição 
se encerrada às 11h25. Às 11h30, teve início a Prova Julgamen-
to do Memorial com Prova Pública de Arguição do candidato 
Rosenilton Silva de Oliveira, tendo a arguição se encerrada às 
12h20. Às 12h30, teve início a Prova Julgamento do Memorial 
com Prova Pública de Arguição da candidata Denise Carreira 
Soares, tendo a arguição se encerrada às 13h15, e às 13h15 
teve início a Prova Julgamento do Memorial com Prova Pública 
de Arguição da candidata Iracema Santos do Nascimento, tendo 
a arguição se encerrada às 14h00. A seguir, finalizadas as provas 
de Julgamento do Memorial com Prova Pública de Arguição 
de todos os candidatos a Comissão passou a atribuir as notas 
individuais aos candidatos.

Às 15h00, na Sala 101 do Bloco “A”, em sessão pública, 
foram divulgadas as notas atribuídas por cada um dos membros 

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 empre-
gatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do 
Regimento Geral da USP.

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 
Assistência Técnica Acadêmica da Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades da Universidade de São Paulo, no endereço acima 
citado, através do telefone (011) 3091-1003 ou pelo site www.
each.usp.br.

  ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES
 EDITAL EACH/ ATAc 085/2017
 Resultado Final / Homologação
Nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2017, nos termos do 

Edital EACH/ ATAc 063/2017 e das demais normas que regula-
mentam os concursos docentes na USP, realizou-se, na Sala de 
Concursos, a etapa de mestres do processo Seletivo de provas 
para contratação de um Professor Assistente, em 12 horas sema-
nais, referência MS-3, na área de Gestão de Preços e Finanças da 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São 
Paulo, na Área Gestão de Preços e Finanças.

Para o processo seletivo, que corresponde à prova escrita e 
a prova didática, realizadas de acordo com o Edital de abertura 
e convocação para as provas publicada no D.O.E. de 05.10.2017 
e cronograma estabelecido pela Banca Examinadora e apresen-
tado aos candidatos, inscreveram-se os mestres: Paulo Cadette 
Junior, Luiz Fernando de Barros Scholz, Thiago Henrique Moreira 
Goes e Ricardo Marcelo Goia.

Ao término das provas, a Comissão Julgadora indicou, pela 
maioria dos seus membros, o candidato Ricardo Marcelo Goia 
para a contratação e submete o resultado ao Conselho Técnico 
Administrativo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo.

Homologado “ad referendum” do Conselho Técnico Admi-
nistrativo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Univer-
sidade de São Paulo em 26 de outubro de 2017.

 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE
 Edital EEFE nº 007/2017 - Convocação
A ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE da Universida-

de de São Paulo convoca
o candidato SERGIO ROBERTO SILVEIRA a comparecer ao 

Serviço de Pessoal da Escola de Educação Física e Esporte, sito 
à Av. Prof. Mello Moraes nº 65, Sala, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a partir da publicação deste Edital, das 08:00 às 
11:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas, munido de todos os 
documentos para dar andamento à nomeação como Professor 
Titular, cargo nº 1233564, referência MS-3, em RDIDP, junto 
ao Departamento de Pedagogia do Movimento do Corpo 
Humano - EFP, conforme Editais EEFE 004/2017 (publicado no 
D.O.E. de 25/04/2017) e EEFE 021/2017 (publicado no D.O.E. 
de 24/10/2017) de abertura de inscrições e de homologação do 
relatório final, respectivamente.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Comunicado ATAc-43/2017
Realizou-se, na Escola de Engenharia de São Carlos da 

Universidade de São Paulo, nos dias 19 e 20/10/2017, o pro-
cesso seletivo para a contratação de 1 (um) docente por prazo 
determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1, para os 
contratados com título de Doutor) ou como Professor Contra-
tado II (MS-2, para os contratados com título de Mestre), para 
o Departamento de Engenharia de Estruturas (ref.: edital ATAc-
37/2017, publicado no D.O.E. de 2/9/2017).

A Comissão de Seleção foi assim constituída: Prof. Dr. 
José Elias Laier (Presidente) – SET/EESC/USP; Prof. Dr. Ricardo 
Afonso Angélico – SAA/EESC/USP; Prof. Dr. Rodrigo Bresciani 
Canto – UFSCar.

Diante do quadro de notas e médias, anexado ao processo 
2017.1.672.18.0, constatou-se a habilitação e indicação do 
Doutor RAFAEL MARQUES LINS.

O Relatório da Comissão de Seleção foi aprovado “ad refe-
rendum” do Conselho Técnico Administrativo da EESC da USP.

Assistência Técnica Acadêmica da Escola de Engenharia de 
São Carlos da Universidade de São Paulo, em 24/10/2017.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
COMUNICADO
Edital FEUSP nº 61/2017
Proc. 2017.1.298.48.2
RESULTADO FINAL/HOMOLOGAÇÃO
A Diretoria da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo comunica que a Congregação desta Faculdade, em 
sua 491ª Reunião Ordinária, realizada no dia 26/10/2017, homo-
logou o Relatório Final da Comissão Julgadora do Concurso para 
Provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, “MS-3”, em 
Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), 
cargo/claro 1233645, Edital FEUSP nº 19/2017, publicado no 
D.O.E. em 09 de maio de 2017, pg. 257, junto ao Departamento 
de Administração Escolar e Economia da Educação (EDA), na 
Área de Conhecimento de Cultura e Educação e Estado, nas 
disciplinas: “EDA0224 – Cultura e Educação Afro-Brasileira e 
Indígena (Pedagogia)” e “EDM0463 – Política e Organização da 
Educação Básica no Brasil (Licenciatura)”, conforme transcrito a 
seguir: “Realizou-se na Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo, nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de outubro de 2017, 
o concurso para provimento de 01 (um) cargo de Professor 
Doutor junto ao Departamento de Administração Escolar e 
Economia da Educação, na Área de Conhecimento de Cultura 
e Educação e Estado, nas disciplinas: “EDA0224 – Cultura e 
Educação Afro-Brasileira e Indígena (Pedagogia)” e “EDM0463 
– Política e Organização da Educação Básica no Brasil (Licen-
ciatura)”, para o qual se inscreveram os candidatos Luana 
Barossi, Adriana Queiroz Testa, Claudia Naomi Sakashita, Erica 
Aparecida Kawakami Mattioli, Kiusam Regina de Oliveira, Ivan 
Cláudio Pereira Siqueira, Jozeildo Kleberson Barbosa, Silmara de 
Fátima Cardoso, Marcio Alexandre Masella, Priscila Enrique de 
Oliveira, Rosangela Ferreira de Souza Queiroz, Andrea Aparecida 
Caninato, Lajara Janaina Lopes Corrêa, Carla Wanessa do Amaral 
Caffagni, Ana Claudia Loureiro, Márcia Lúcia Anacleto de Souza, 
Rosenilton Silva de Oliveira, Fabiana de Pontes Rubira, Rachel 
Rua Baptista, Ruy de Deus e Mello Neto, Iara Machado, Janaina 
de Figueiredo, Denise Carreira Soares, Juliana Gama Izar, Ellen 
Gonzaga Lima Souza, Iracema Santos do Nascimento e Heitor 
Antônio Paladim Junior. A Comissão Julgadora foi constituída 
pelos seguintes membros: Profs. Drs. Rogério de Almeida (Pro-
fessor Associado do EDA/FEUSP - Presidente), Rubens Barbosa 
de Camargo (Professor Doutor do EDA/FEUSP), Fabiana Augusta 
Alves Jardim (Professora Doutora do EDF/USP), Ricardo Alexino 
Ferreira (Professor Doutor da ECA/USP) e Julvan Moreira de 
Oliveira (Professor Doutor da UF/Juiz de Fora/MG). Dando 
cumprimento às disposições legais que regem a realização e 
o julgamento do concurso, a Comissão Julgadora apresenta o 
seguinte relatório: No dia 16 de outubro de 2017, segunda-

11h e das 14h as 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados 
e pontos facultativos.

§ 1º: 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.

§ 2º: Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos III e IV, devendo comprovar que se encon-
tram em situação regular no Brasil.

§ 3º: 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.

§ 4º: 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.

§ 5º: É de responsabilidade exclusiva do candidato o 
acompanhamento de todas as etapas referentes ao concurso no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Executivo I, Seção 
'Concursos', Subseção 'Universidade de São Paulo'.

§ 6º. O tempo para a realização das provas a que serão 
submetidos os candidatos com necessidades especiais, conforme 
disposição do art. 2º, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 
683/92, alterada pela Lei Complementar Estadual nº 932/02, 
poderá ser diferente daquele previsto para os demais candida-
tos, levando-se em conta o grau de dificuldade decorrente de 
suas necessidades especiais.

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 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 03.
2ª fase – I) julgamento do memorial com prova pública de 

arguição - peso 04 e prova didática - peso 03
§ 1º: A convocação dos inscritos para a realização das 

provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
§ 2º: Será automaticamente excluído do concurso o candi-

dato que se apresentar para as provas depois que a Comissão 
julgadora tenha dado ciência do cronograma das provas aos 
demais candidatos ou que atrasar-se para o início das demais 
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 conhe-
cimento 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 candida-
to, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros 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 
candidatos 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 na Prova Escrita.

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. 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.
§ único - Finda a arguição de todos os candidatos, a 

Comissão Julgadora, atribuirá a cada um dos candidatos as 
respectivas notas, que variarão de zero a dez, com aproximação 
até a primeira casa decimal

PROVA DIDÁTICA
7. - A prova didática será pública, com a duração mínima 

de quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre 
o programa da área de conhecimento acima mencionada, nos 
termos do artigo 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 pon-
derada das notas por ele conferidas nas duas fases, observados 
os pesos mencionados 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 03.

11. - O resultado do concurso será proclamado pela comis-
são 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.

15. - A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprova-
ção em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias 
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