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

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

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

tamento de Química.
5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 

meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 2)
II. Prova Didática (peso 3)
5.1. 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.

5.1.1. 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.

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

5.1.3. 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.

5.1.4. 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.

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

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

5.2. 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.

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

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

5.2.3. 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.

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

5.2.5. 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.

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

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

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

8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado 
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído 
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos 
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das 
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.

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

10. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
Contaminação de sistemas aquáticos.
Fundamentos de oceanografia química.
O ambiente aquático no contexto das mudanças climáticas.
Ciclo biogeoquímico do carbono, nitrogênio e enxofre.
Eutrofização de sistemas aquáticos.
Interface água-atmosfera.
Interface água-sedimento.
Tópicos em Química Ambiental.
11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

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

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

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

14. 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.

15. 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.

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

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

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

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

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
na Assistência Acadêmica da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da USP, situada à Avenida Bandeirantes, 
nº3900, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto – SP, ou pelo e-mail 
atac@listas.ffclrp.usp.br. (2017.1.1294.59.6)

 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA
 Retificação do Edital nº22/2017, publicado no Diário Oficial 

Poder Executivo - Seção I - terça-feira, 12 de setembro de 2017, 
página 179, sobre abertura de inscrição ao concurso de um 
cargo de Professor Doutor, junto ao Departamento de Nutrição e 
Produção Animal da FMVZ/USP.

Onde se lê:
6. A Prova Prática mencionada no item 3, inciso III, terá 

duração de 60 (sessenta) minutos e versará sobre análise e 
interpretação técnica de dados zootécnicos e/ou desempenho 
de diferentes sistemas de produção de suínos.

III. Tópicos Especiais em Toxicologia Forense
Eventualmente outras por indicação do Conselho do Depar-

tamento de Química.
5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 

meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 2)
II. Prova Didática (peso 3)
5.1. 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.

5.1.1. 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.

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

5.1.3. 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.

5.1.4. 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.

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

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

5.2. 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.

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

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

5.2.3. 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.

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

5.2.5. 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.

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

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

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

8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado 
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído 
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos 
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das 
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.

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

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

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

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

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

14. A contratação será por seis meses e vigorará a partir 
da data do exercício, nos termos estabelecidos na Resolução nº 
5.872, publicada no D.O.E. de 29/09/2010, alterada pela Reso-
lução n° 6060/2012, publicada no D.O.E. de 28/02/2012, com 
possibilidade de prorrogação, por mais seis meses.

15. 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.

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

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

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

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

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
na Assistência Acadêmica da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da USP, situada à Avenida Bandeirantes, 
nº3900, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto – SP, ou pelo e-mail 
atac@listas.ffclrp.usp.br. (2017.1.1295.59.2)

 EDITAL ATAc 022/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

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

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo torna público a 
todos os interessados que, conforme aprovação “ad referen-
dum” do Conselho Técnico-Administrativo, aos 11/09/2017, 
estarão abertas por 15 dias, no período das 8h do dia 15/09/2017 
às 17h do dia 29/09/2017, as inscrições para o processo seletivo 
para a contratação de 01 (um) docente por prazo determinado, 
como Professor Contratado III (MS-3.1), com salário de R$ 
1.849,66 (mil oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e 
seis centavos), referência: mês de maio de 2016, com jornada de 
12 (doze) horas semanais de trabalho, junto ao Departamento 
de Química, nos termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações 
posteriores, bem como da Resolução nº 7.354/17.

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

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamen-
te, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no 
período acima indicado, devendo o candidato apresentar reque-
rimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, contendo 
dados pessoais e Área de conhecimento (especialidade) a que 
concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ 
DE QUEIROZ
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ”
EDITAL/ATAC/059-2017
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Convocamos os candidatos abaixo relacionados a compare-

cerem no dia 06 de novembro de 2017, às 8:00 horas, na Sala da 
Congregação, para início das provas para o concurso para provi-
mento do cargo de Professor Doutor (RDIDP) do Departamento 
de Ciência do Solo, na área de “Tecnologia do Solo”. Edital de 
Abertura: 022/2017. Candidatos:

1. Leonardo Deiss;
2. Doroteia Alves Ferreira;
3. Mauricio Roberto Cherubin;
4. Jerusa Schneider;
5. Ademir de Oliveira Ferreira;
6. Aline Peregrina Puga;
7. Risely Ferraz de Almeida;
8. Roberta Correa Negreirol;
9. Laura Fernanda Simões da Silva;
10. Moacir Tuzzin de Moraes;
11. Nidia Rauel Costa;
12. Gelton Geraldo Fernandes Guimarães;
13. Felipe Haenel Gomes;
14. André Fróes de Borja Reis;
15. Cledimar Rogerio Lourenzi;
16. Rodrigo Estevam Munhoz de Almeida;
17. Alisson Lucrecio da Costa;
18. Marcos Siqueira Neto.

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO 

PRETO – USP
EDITAL ATAc/FCFRP 023/2017, DE 12/09/2017
O Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Ciên-

cias Farmacêuticas de Ribeirão Preto - USP, em sua 335ª Sessão 
Extraordinária, realizada em 12/09/2017, apreciou o recurso 
interposto pelo Sr. Kuruvilla Joseph Abraham sobre a não apro-
vação de sua inscrição no Processo Seletivo para contratação 
de um Professor Contratado III ou II, por prazo determinado, 
junto ao Departamento de Física e Química, área de conheci-
mento Bioestatística, conforme Edital ATAc/FCFRP 013/2017, de 
31.07.2017 publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
de 01/08/2017 e, com fundamento no § 1º do Artigo 254 do 
Regimento Geral da USP e por não atender ao item 2 inciso III do 
Edital supra citado, negou provimento, mantendo-se a decisão 
anterior, por unanimidade.

 FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO 
PRETO
 EDITAL CSCRH-RP Nº 008/2017 - CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo CONVOCA o candidato JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO DE 
OLIVEIRA SILVA a comparecer no Centro de Serviços Comparti-
lhados em Recursos Humanos do Campus da USP de Ribeirão 
Preto (Bloco A – Prédio do Centro de Informática - CeTI-RP), 
situado à Av. Bandeirantes, 3900, Bairro Vila Monte Alegre, em 
Ribeirão Preto - SP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados 
a partir do dia útil seguinte ao da publicação deste edital, das 
8h30 às 11h30 ou das 13h30 às 16h30, munido de todos os 
documentos para dar andamento à sua contratação, conforme 
Edital ATAC/FDRP Nº 19/2017, de Abertura de Inscrições para o 
Processo Seletivo Simplificado, e EDITAL FDRP Nº 22/2017, de 
RESULTADO FINAL/CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, para a 
função de Professor Contratado III (Professor Doutor), em jor-
nada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao Departamento 
de Direito Privado e de Processo Civil (Proc. 2017.1.356.89.0).

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 RETIFICAÇÃO
No Edital de Convocação FEUSP nº 42/2017, publicado no 

D.O.E. de 18/08/2017, onde se lê: “A Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo convoca os candidatos dos Professo-
res Doutores Lessandra Marcelly Sousa da Silva, Wagner Mar-
celo Pommer, Keli Cristina Conti, Luciana Miyuki Sado Utsumi, 
Afonso Martins Andrade, Joseildo Kleberson Barbosa, Ana Sofia 
Aparicio Pereda, Nelson Barrelo Júnior, Rafaela Silva Ribeiro, 
Carolina Tamayo Osorio, Juliana França Viol Paulin, Adriana de 
Bartoli, José Eduardo Roma, Zaqueu Vieira Oliveira e Raquel 
Milani...”. Leia-a se: “A Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo convoca os candidatos dos Professores Doutores 
Lessandra Marcelly Sousa da Silva, Wagner Marcelo Pommer, 
Keli Cristina Conti, Luciana Miyuki Sado Utsumi, Afonso Martins 
Andrade, Joseildo Kleberson Barbosa, Ana Sofia Aparicio Pereda, 
Nelson Barrelo Júnior, Rafaela Silva Ribeiro, Carolina Tamayo 
Osorio, Juliana França Viol Paulin, Adriana de Bartoli, José Edu-
ardo Roma, Zaqueu Vieira Oliveira, Raquel Milani e CLAUDIA DE 
OLIVEIRA LOZADA...”.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 EDITAL ATAc 021/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

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

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo torna público a 
todos os interessados que, conforme aprovação “ad referen-
dum” do Conselho Técnico-Administrativo, aos 11/09/2017, 
estarão abertas por 15 dias, no período das 8h do dia 15/09/2017 
às 17h do dia 29/09/2017, as inscrições para o processo seletivo 
para a contratação de 01 (um) docente por prazo determinado, 
como Professor Contratado III (MS-3.1), com salário de R$ 
1.849,66 (mil oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e 
seis centavos), referência: mês de maio de 2016, com jornada de 
12 (doze) horas semanais de trabalho, junto ao Departamento 
de Química, nos termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações 
posteriores, bem como da Resolução nº 7.354/17.

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

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamen-
te, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no 
período acima indicado, devendo o candidato apresentar reque-
rimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, contendo 
dados pessoais e Área de conhecimento (especialidade) a que 
concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

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

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

I. Toxicologia
II. Química Clínica

- Graduado
002/José Roberto Mazzei Júnior/20.789.424-3/81,00/1º
Candidato não Aprovado
Nº de Inscrição/ RG/ Nota
001/33.277.239-1/36,00
Candidatos Ausentes
Nº de Inscrição/ RG
017/679469-6
029/28.044.597-0
10. - Componente curricular: Tecnologia de Produtos Ami-

láceos
Candidato Ausente
Nº de Inscrição/ RG
002/20.789.424
017/679469-6
030/32.668.673-3
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE RIO GRANDE DA SERRA – 

RIO GRANDE DA SERRA
PORTARIA DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA Nº 025 DE 

11/09/2017
 - O Diretor de Escola Técnica da ETEC JORGE STREET, 

designado nos termos do Despacho nº 044/2017 - URH, para 
responder pelo concurso público de Professor de Ensino Médio 
e Técnico da ETEC de Rio Grande da Serra, com fundamento na 
alínea “a”, do Inciso II, do Artigo 2º da Portaria CEETEPS-GDS 
nº 914, de 14, publicada no DOE de 15/01/2015, republicada no 
DOE de 28/01/2015, ALTERA a Comissão Especial de Concurso 
Público designada por meio da Portaria do Diretor de Escola 
Técnica, publicado no DOE de 21/06/2017, Seção I, página 
164, passando a vigorar conforme a seguir especificado, sob a 
presidência do primeiro:

Titulares:
1. - Tathiane Cavalcante Ferreira, RG.: 44.358.157-5, Diretor 

de Serviço responsável pela Área Administrativa;
2. - Claudio Filipputti RG.: 10.468.321, Professor de Ensino 

Médio e Técnico
3. - Neide Maria Torelli Marques, RG.: 4.606.859-4, Assisten-

te Técnico Administrativo I;
Suplentes:
4. - Aécio Torres de Alencar, RG.: 7.686.944-1, Professor de 

Ensino Médio e Técnico;
5. - Maicon Rogerio de Oliveira da Silva, RG.: 35.112.705-7, 

Professor de Ensino Médio e Técnico;
6. - Naide dos Santos Ferreira Silva, RG.: 44.835.888-8, 

Chefe de Seção Administrativa.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM
 RETIFICAÇÃO
No Edital ATAC 018/2017, abertura de inscrições ao concur-

so de títulos e provas
visando o provimento de 02 (dois) cargos de Professor 

Doutor,
referência MS-3, em regime de dedicação integral à docên-

cia
e à pesquisa, junto ao Departamento de Enfermagem
Materno-Infantil e Psiquiátrica da Escola de Enfermagem da
Universidade de São Paulo, publicado no DOE em 01.06.17, 

seção I, página 173:
Onde se lê: (...) cargos de número 1233548 e 1233556 

junto ao Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e 
Psiquiátrica (...).

Leia-se: (...) cargos/claros de número 1233548 e 1233556 
junto ao Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e 
Psiquiátrica (...).

 RETIFICAÇÃO
No Edital ATAC 009/2017, abertura de inscrições ao concur-

so de títulos e provas
visando o provimento de 1 (um) cargo de Professor Titular,
junto ao Departamento de Enfermagem
Médico-Cirúrgica da EEUSP, publicado no DOE em 08.03.17, 

seção I, página 315:
Onde se lê: (...) concurso público de títulos e provas para 

provimento de 01 (um) cargo de Professor Titular, número 
1027212 (...)

Leia-se: (...) concurso público de títulos e provas para 
provimento de 01 (um) cargo de Professor Titular, cargo/claro 
número 1027212 (...)

 EDITAL ATAC 046/2017
CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
A Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 

convoca as Doutoras (1) Luciana Magnoni Reberte Gouveia, (2) 
Angelina Lettiere, (3) Júnia Aparecida Laia da Mata, (4) Larissa 
Mandarano da Silva, (5) Patrícia de Freitas,(6) Rebeca Nunes 
Guedes de Oliveira, (7) Miria Benincasa Gomes, (8) Nathalie 
Leister, (9) Carla Marins Silva, (10) Elaine Cristina Cardoso, (11) 
Christiane Borges do Nascimento Chofakian e (12) Juscilynne 
Barros da Costa Aroldi, candidatas inscritas concurso de títulos e 
provas visando o provimento de 02 (dois) cargos de professores 
doutores, em regime de dedicação integral à docência e a pes-
quisa (RDIDP), referência MS-3, cargos e claros de nº 1233548 e 
nº 1233556, junto ao Departamento de Enfermagem Materno-
-Infantil e Psiquiátrica, área de conhecimento “Enfermagem em 
Saúde da Mulher, na Saúde Materna e Perinatal”, aberto pelo 
Edital ATAc 018/2017, a comparecer às 8h do dia 16 de outubro 
de 2017, na sala 23, andar térreo da referida Escola, localizada à 
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - São Paulo - SP, para início 
do concurso que se realizará a partir desta data. Ficam também 
convocados os membros da Comissão Julgadora, conforme 
publicação do DOE em 15.08.17 e alteração em 12.09.17. O cro-
nograma será definido após instalação da Comissão Julgadora.

São Paulo, 12 de setembro de 2017.
Prof.a Dr.a Maria Amélia de Campos Oliveira
Diretora
 COMUNICADO
Torna sem validade o edital ATAC 039/2017, designação de 

comissão julgadora e convocação para provas, referente à etapa 
de seleção de candidato portador do título de mestre como 
Professor Contratado II, junto à área de Enfermagem na Saúde 
da Mulher e Criança do Departamento de Enfermagem Materno-
-Infantil e Psiquiátrica da EEUSP, publicado no DOE em 01.09.17, 
página 221, seção I.

São Paulo, 11 de setembro de 2017.
Profa. Dra. Maria Amélia de Campos Oliveira
Diretora.
 COMUNICADO
CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
CONVOCO as candidatas MESTRES inscritas no processo no 

Processo Seletivo para contratação de 1 (um) Professor Contra-
tado II (MS-2, para os contratados com título de Mestre), aberto 
pelo Edital ATAC 021/2017, publicado no Diário oficial do Estado 
em 29.07.2017, (1) Camila Amaral Borghi, (2) Verônica de Padua 
Mello, (3) Fabiana Swain Müller, (4) Luisa Kecyane Batista 
Cardoso e (5) Luciene Rodrigues Barbosa, a comparecerem no 
dia 18.09.2017, às 8h, à Escola de Enfermagem da USP, sala 23, 
andar térreo, para instalação de Comissão Julgadora e início das 
provas do processo seletivo. Na oportunidade convoco também 
a Comissão Julgadora publicada no DOE em 19.08.17, seção I 
páginas 293 e 294. O cronograma de atividades será definido 
após instalação da Comissão Julgadora.

São Paulo, 12 de setembro de 2017.
Prof.a Dr.a Maria Amélia de Campos Oliveira
Diretora
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