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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 através dos telefones 55-11-3091-4590 e 55-11-
3091-4621, ou por correio eletrônico (apoioaca1fflch@usp.br) e 
(apoioaca2fflch@usp.br).

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 
PRETO
 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL FMRP-USP Nº 019/2017 de CONVOCAÇÃO PARA 

AS PROVAS
 - Terá início no dia 18 de setembro de 2017, às 08:30 horas, 

na Sala Profa. Norma Foss, no 4º andar do Hospital das Clinicas 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo – Campus Universitário, o Processo Seletivo de 
Provas e Títulos para a contratação de 01 (um) docente por 
prazo determinado, como Professor Contratado III (Professor 
Doutor), em jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto 
ao Departamento de Clínica Médica na Área de Dermatologia 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo, referente ao Edital FMRP-USP Nº 013/2017, publicado 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 08 de agosto 
de 2017, página 161, ao qual estão inscritos os candidatos, 
Doutores Helena Barbosa Lugão e Roberto Bueno Filho. O pre-
sente processo seletivo será realizado entre os dias 18 a 22 de 
setembro de 2017.

 - A Comissão Julgadora ficou assim constituída pelos 
Professores Doutores: Membros Efetivos: Jorge Elias Júnior 
(Presidente); Jayme Adriano Farina Junior e Laércio Joel Franco, 
Membros Suplentes: Paulo Louzada Junior e Pedro Soler Coltro, 
Francisco José Candido dos Reis, todos docentes da FMRP.

 - Ficam, pelo presente, convocados os candidatos e a 
Comissão Julgadora, os membros suplentes caso necessário.

 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E 
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS
 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E CIÊNCIAS 

ATMOSFÉRICAS
Edital ATAc-IAG/037/2017 - Convocação para as provas
COMUNICADO
O Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféri-

cas da Universidade de São Paulo convoca os candidatos Drs. 
Gustavo Benedetti Rossi, Luciana Maria da Silva, Daniel Moser 
Faes, Bruno Corrêa Quint, Alessandro Ederoclite e Rafael Alves 
Batista, inscritos no Concurso Público de Títulos e Provas para 
provimento de um cargo de Professor Doutor (cargo e claro nº 
1234390, em RDIDP, referência MS-3.1), no Departamento de 
Astronomia, conforme Edital ATAc-IAG/027/2017 de Abertura 
de Inscrições, para as provas que serão realizadas no período 
de 02 (com início previsto para às 08h) a 05/10/2017, nas 
dependências do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 
Atmosféricas, à Rua do Matão, 1226 – Cidade Universitária – 
São Paulo - SP.

 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E CIÊNCIAS 
ATMOSFÉRICAS

Edital ATAc-IAG/038/2017 - Convocação para as provas
COMUNICADO
O Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféri-

cas da Universidade de São Paulo convoca os candidatos Drs. 
Rodrigo Bijani Santos, Andrea Teixeira Ustra, Vinicius Hector 
Abud Louro, Valdir Felipe Novello, Vanessa Biondo Ribeiro, 
Renata Regina Constantino Barrella, Leonardo Uieda, Leonardo 
Guimarães Miquelutti, Francisco de Assis Cavallaro, Emerson 
Rodrigo Almeida, Selma Isabel Rodrigues, Breno Raphaldini 
Ferreira da Silva, Carlos Alberto Moreno Chaves e Luciana Maria 
da Silva, inscritos no Concurso Público de Títulos e Provas para 
provimento de um cargo de Professor Doutor (cargo e claro 
nº 1233866, em RDIDP, referência MS-3.1), no Departamento 
de Geofísica, conforme Edital ATAc-IAG/018/2017 de Abertura 
de Inscrições, para as provas que serão realizadas no período 
de 16 (com início previsto para às 08h) a 20/10/2017, nas 
dependências do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 
Atmosféricas, à Rua do Matão, 1226 – Cidade Universitária – 
São Paulo - SP.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E 
DE COMPUTAÇÃO
 EDITAL CSCRH-SC/USP 018/2017
CONVOCAÇÃO
O Diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Compu-

tação da Universidade de São Paulo, convoca o candidato Fábio 
Rodrigues Silva a comparecer no Centro de Serviços Compar-
tilhados em Recursos Humanos de São Carlos, no prazo de 05 
dias úteis, a partir de 15/09/2017, das 8 às 17 horas, munido de 
todos os documentos para dar andamento à sua contratação, 
conforme Editais ATAc/ICMC/SME-USP nº 048/2017, ATAc/ICMC 
nº 080/2017 e ATAc/ICMC nº 081/2017 de Abertura de Processo 

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 através dos telefones 55-11-3091-4590 e 55-11-
3091-4621, ou por correio eletrônico (apoioaca1fflch@usp.br) e 
(apoioaca2fflch@usp.br).

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Edital FFLCH/FLP Nº 040/2017
Edital de abertura de inscrições ao concurso público de 

títulos e provas visando o provimento de um cargo de Professor 
Titular para o Departamento de Ciência Politica, disciplina de 
Ciência Política da Faculdade de Filosofia Letras e Ciências 
Humanas da USP (Proc.: 2017.1.3199.8.6).

A Diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo torna público a todos os 
interessados que, de acordo com o decidido pela Congregação 
em sessão ordinária realizada em 24 de agosto de 2017, pelo 
prazo de cento e oitenta dias, a partir das 8 horas (horário 
oficial de Brasília) do dia 15 de setembro de 2017 até às 17 
horas do dia 13 de março de 2017, estarão abertas as inscrições 
ao concurso público para provimento de um cargo de Professor 
Titular, em regime de dedicação integral à docência e à pesquisa 
(RDIDP), ref. MS-6, cargo/claro nº 140.880 no Departamento de 
Ciência Politica, disciplina de Ciência Política, com salário de R$ 
15.863,62 (maio/2016), decorrência da aposentadoria do Prof. 
Dr. José Álvaro Moisés, nos termos do artigo 125, § 1o e 2º do 
Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

1. - Ideias e políticas: a dimensão ideacional na análise de 
políticas públicas;

2. - Política e políticas públicas em nível local;
3. - Políticas públicas, espaço e desigualdades;
4. - Instituições e dinâmicas de mudança institucional;
5. - Teorias e modelos de análise de políticas públicas;
6. - Debates, consensos e dissensos nas perspectivas teóri-

cas das relações internacionais contemporâneas;
7. -  Comunidades de segurança e formação de conflito na 

América Latina;
8. - A ciência na política e a política para a ciência;
9. - Política e desigualdade no Brasil;
10. -  Governança em instituições complexas.
1. O concurso obedecerá ao nos artigos 80 Estatuto da USP, 

nos 149 a 162 do Regimento Geral da USP e nos artigos 55, 56, 
64 e 65 do Regimento da FFLCH, estabelecido pela Resolução nº 
4091, de 24 de junho de 1994.

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 reque-
rimento dirigido a Diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da USP, contendo dados pessoais e área de 
conhecimento (especialidade) do Departamento a que concorre, 
anexando os seguintes documentos:

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
das demais informações que permitam avaliação de seus méri-
tos, em formato digital.

II – prova de que é portador do título de Livre-Docente 
outorgado pela USP ou por ela reconhecido.

III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino;

IV – título de eleitor;
V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de 

pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
Parágrafo primeiro: Elementos comprobatórios do memorial 

referido no inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros 
materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser apre-
sentados na Rua do Lago, 717 – sala 107 – Cidade Universitária 
– São Paulo, SP, 05508-080, até o último dia útil que antecede o 
início do concurso, acompanhados de lista, em duas vias, desses 
elementos. Quando a entrega for feita por procurador, este deve-
rá apresentar seu documento de identidade, além de procuração 
simples assinada pelo candidato.

Parágrafo segundo: Os docentes em exercício na USP serão 
dispensados das exigências referidas nos incisos III e IV, desde 
que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar 
que se encontram em sua situação regular no Brasil.

Parágrafo quarto: O candidato estrangeiro aprovado no 
concurso e indicado para o preenchimento do cargo só poderá 
tomar posse se apresentar visto temporário ou permanente que 
faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil.

Parágrafo quinto: Caso o candidato não satisfaça a exigên-
cia do inciso II, e desde que não pertença a nenhuma categoria 
docente na USP, poderá requerer sua inscrição como especialista 
de reconhecido valor, nos termos do parágrafo primeiro do 
artigo 80 do Estatuto da USP, o que dependerá da aprovação de 
dois terços dos membros da Congregação.

Parágrafo sexto: No ato da inscrição, os candidatos porta-
dores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação 
para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas.

2. As inscrições serão julgadas pela Congregação, em seu 
aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.

Paragrafo único - O concurso deverá realizar-se no prazo de 
trinta a cento e oitenta dias, a contar da publicação da aprova-
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: Será automaticamente excluído do 
concurso 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.

3. - Teoria da poesia mélica na Antiguidade Clássica;
4. - A poesia de Álcman;
5. - A poesia de Alceu e Safo;
6. - A poesia de Arquíloco;
7. - A poesia de Calino e Tirteu;
8. - A poesia de Estesícoro;
9. -  A poesia de Íbico;
10. - A poesia de Simônides e Baquílides;
11. - A poesia de Sólon, Mimnermo e Teógnis.
1. O concurso obedecerá ao nos artigos 80 Estatuto da USP, 

nos 149 a 162 do Regimento Geral da USP e nos artigos 55, 56, 
64 e 65 do Regimento da FFLCH, estabelecido pela Resolução nº 
4091, de 24 de junho de 1994.

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 reque-
rimento dirigido a Diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da USP, contendo dados pessoais e área de 
conhecimento (especialidade) do Departamento a que concorre, 
anexando os seguintes documentos:

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
das demais informações que permitam avaliação de seus méri-
tos, em formato digital.

II – prova de que é portador do título de Livre-Docente 
outorgado pela USP ou por ela reconhecido.

III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino;

IV – título de eleitor;
V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de 

pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
Parágrafo primeiro: Elementos comprobatórios do memorial 

referido no inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros 
materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser apre-
sentados na Rua do Lago, 717 – sala 107 – Cidade Universitária 
– São Paulo, SP, 05508-080, até o último dia útil que antecede o 
início do concurso, acompanhados de lista, em duas vias, desses 
elementos. Quando a entrega for feita por procurador, este deve-
rá apresentar seu documento de identidade, além de procuração 
simples assinada pelo candidato.

Parágrafo segundo: Os docentes em exercício na USP serão 
dispensados das exigências referidas nos incisos III e IV, desde 
que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar 
que se encontram em sua situação regular no Brasil.

Parágrafo quarto: O candidato estrangeiro aprovado no 
concurso e indicado para o preenchimento do cargo só poderá 
tomar posse se apresentar visto temporário ou permanente que 
faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil.

Parágrafo quinto: Caso o candidato não satisfaça a exigên-
cia do inciso II, e desde que não pertença a nenhuma categoria 
docente na USP, poderá requerer sua inscrição como especialista 
de reconhecido valor, nos termos do parágrafo primeiro do 
artigo 80 do Estatuto da USP, o que dependerá da aprovação de 
dois terços dos membros da Congregação.

Parágrafo sexto: No ato da inscrição, os candidatos porta-
dores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação 
para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas.

2. As inscrições serão julgadas pela Congregação, em seu 
aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.

Paragrafo único - O concurso deverá realizar-se no prazo de 
trinta a cento e oitenta dias, a contar da publicação da aprova-
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: Será automaticamente excluído do 
concurso 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.

1. DA INSCRIÇÃO
1.1. A inscrição poderá ser realizada de 20 de setembro a 

10 de outubro de 2017, pelo site http://www.fearp.usp.br/pt-br/
ppgao/processos-de-selecao/490-alunos-especiais.html, através 
da geração do boleto e pagamento da taxa de inscrição e pos-
terior preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, onde 
deverá ser anexado o comprovante de pagamento já realizado 
do boleto. O documento de identificação informado na inscrição 
deverá ser apresentado para a realização da prova.

1.2. A taxa de inscrição no processo de seleção é de R$ 
50,00 (cinquenta reais). É importante salientar que a geração 
e pagamento do boleto não finaliza a inscrição, devendo ser 
realizado o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição 
e anexado o comprovante de pagamento, que não pode ser de 
pagamento agendado (a data do pagamento no comprovante 
deve ser de no máximo o dia do preenchimento do formulário 
eletrônico de inscrição). A inscrição do candidato somente será 
válida se confirmado o pagamento do boleto.

1.3. Pode ser isento do pagamento da taxa de inscrição o 
candidato cuja situação econômica lhe impeça o atendimento 
da exigência ou nas hipóteses previstas em lei. No caso de indis-
ponibilidade econômica, o candidato deverá submeter, até 22 de 
setembro de 2017, requerimento justificado, com comprovante 
de insuficiência de recursos financeiros para o pagamento, para 
análise da Coordenação do PPGAO. Nos casos previstos em lei, 
deverá ser apresentado requerimento indicando a base legal 
e o devido documento comprobatório de cumprimento dos 
requisitos da lei.

1.4. É vedada em qualquer hipótese a inscrição condicional.
1.5. Não haverá devolução da taxa de inscrição em qual-

quer hipótese.
2. DO LIMITE DE MATRÍCULAS
2.1. Em caso de aprovação como aluno especial, o candida-

to poderá se matricular em até 3 (três) disciplinas ao ano do Pro-
grama de Pós-Graduação em Administração de Organizações.

3. DAS VAGAS
3.1. A disciplina oferecida, sua programação e vagas dispo-

níveis são as seguintes:
Disciplina: RAD5043 Empreendedorismo e Inovação:
Previsão de oferta:
06/11/2017, das 08h00 às 13h00 e das 13h30 às 18h30; 

07/11/2017, das 08h00 às 13h00 e das 13h30 às 18h30; 
08/11/2017, das 08h00 às 13h00 e das 13h30 às 18h30; 
09/11/2017, das 08h00 às 13h00; 10/11/2017, das 08h00 às 
13h00; e mais uma aula a ser definida para a semana seguinte.

Vagas: 5
3.2. A disciplina somente será oferecida caso atinja o núme-

ro mínimo de alunos matriculados conforme o Regulamento do 
Programa, incluindo alunos especiais. Caso o número mínimo 
de alunos não seja atingido, a disciplina será automaticamente 
cancelada, bem como a inscrição do interessado. Não haverá 
devolução da taxa de inscrição.

4. DA SELEÇÃO
4.1. A seleção de candidatos será realizada mediante avalia-

ção de desempenho em prova escrita elaborada e corrigida pelo 
professor responsável pela disciplina no período, com base na 
bibliografia indicada abaixo:

Disciplina: RAD5043 Empreendedorismo e Inovação
Bibliografia da prova: Bessant, J.; Tidd, J. Inovação e Empre-

endedorismo. Porto Alegre: Bookman, 2009.
4.2. A nota da prova segue a escala de 0 (zero) a 10 (dez), 

com precisão máxima de um décimo. Para ser considerado 
aprovado, o candidato precisa obter nota igual ou superior a 7 
(sete), respeitado o limite de vagas estabelecido para a discipli-
na no subitem 3.1. Havendo mais candidatos com nota igual ou 
superior a 7 (sete) do que vagas ofertadas, serão observados, 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: maior nota 
na prova; e maior idade do candidato.

4.3. A prova será realizada no dia 16 de outubro de 2017, 
das 11h00 às 12h00, na FEA-RP/USP. O local específico será 
divulgado até 11 de outubro de 2017, no site http://www.fearp.
usp.br/pt-br/ppgao/processos-de-selecao/490-alunos-especiais.
html.

4.4. O resultado preliminar do processo de seleção será 
divulgado até 23 de outubro de 2017, no site http://www.fearp.
usp.br/pt-br/ppgao/processos-de-selecao/490-alunos-especiais.
html.

5. DOS RECURSOS
5.1. O candidato poderá ter vista da prova e interpor recurso 

referente às questões, no Serviço de Pós-Graduação da FEA-RP/
USP, na data estipulada no cronograma do Anexo A do presente 
edital. A prova não poderá ser retirada do local.

5.2. O resultado final do processo de seleção será divul-
gado até 27 de outubro de 2017, no site http://www.fearp.usp.
br/pt-br/ppgao/processos-de-selecao/490-alunos-especiais.html.

6. DA MATRÍCULA
6.1. O candidato aprovado deverá apresentar pessoalmente 

ou por terceiros, no Serviço de Pós-Graduação da FEA-RP/USP 
e no período indicado no Anexo A, de segunda a sexta-feira 
(exceto feriados e recessos), das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 
17h30, os seguintes documentos para efetivação da matrícula, 
respeitando-se o limite estabelecido no subitem 2.1:

a) Original e cópia simples da certidão de nascimento ou 
de casamento;

b) Original e cópia simples da cédula de identidade;
c) Original e cópia simples do diploma (frente e verso) ou 

certificado de conclusão de curso de graduação, contendo a data 
de colação de grau já realizada;

d) Certidão de quitação eleitoral (disponível no site do 
Tribunal Superior Eleitoral);

e) Certificado de reservista (apenas para aprovados do sexo 
masculino).

ANEXO A – CRONOGRAMA GERAL DO PROCESSO SELETI-
VO DE ALUNOS ESPECIAIS

Disciplina: RAD5043 Empreendedorismo e Inovação
Inscrição: De 20/09 a 10/10/2017.
Prova: 16/10/2017, das 11h00 às 12h00.
Resultado preliminar: Até 23/10/2017.
Recurso e resultado final: Apresentação de recurso em 

24/10/2017. Resultado final até 27/10/2017.
Matrícula: De 30/10 a 01/11/2017.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Edital FFLCH/FLC Nº 039/2017
Edital de abertura de inscrições ao concurso público de 

títulos e provas visando o provimento de um cargo de Professor 
Titular para o Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, 
área de Língua e Literatura Grega (Proc.: 17.1.3198.8).

A Diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo torna público a todos os 
interessados que, de acordo com o decidido pela Congregação 
em sessão ordinária realizada em 24 de agosto de 2017, pelo 
prazo de cento e oitenta dias, a partir das 8 horas (horário oficial 
de Brasília) do dia 15 de setembro até às 17 horas do dia 13 de 
março de 2018, estarão abertas as inscrições ao concurso públi-
co para provimento de um cargo de Professor Titular, em regime 
de dedicação integral à docência e à pesquisa (RDIDP), ref. MS-6, 
cargo/claro nº 140.821, no Departamento de Letras Clássicas 
e Vernáculas, área de Língua Literatura Grega, com salário de 
R$ 15.862,33 (maio/2016), em decorrência da aposentadoria 
do Prof. Dr. Luiz Dagobert de Aguirra Roncari, nos termos do 
artigo 125, § 1o e 2º do Regimento Geral da USP, e o respectivo 
programa que segue:

1. - Teoria da poesia elegíaca na Antiguidade Clássica;
2. - Teoria da poesia jâmbica na Antiguidade Clássica;
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