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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 neces-

sidades especiais deverão apresentar solicitação para que se pro-
videnciem 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 contrata-
do, deverá ministrar a seguinte disciplina:

I. 0060006 – Atividades Integradas I;
II. 0060007 - Atividades Integradas II;
III. 0060010 – Atividades Integradas V;
IV. HSP0157 – Política de Saúde;
V. HSP0160 – Gestão da Atenção à Saúde;
VI. HSP0164 – Instrumentos de Regulação na Assistência à 

Saúde e Controle das Relações Intersetoriais;
VII. HSP0163 – Gestão Pública e privada;
VIII. 0060025 – Estágio Curricular Supervisionado em Saúde 

Pública I (ênfase em Gestão.
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 4)
II. Prova Didática (peso 6)
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 consulta 
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 candidato, 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da Comissão de Seleção, ao se abrir a sessão;

5.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comissão 
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 seletivo, 
cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a proce-
dência 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 Regi-
mento 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 alcança-
rem, 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 rema-
nescentes, 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:
I. Estado, sociedade e políticas de saúde;
II. Estado e reformas dos sistemas de saúde;
III. Capitalismo contemporâneo e sistemas de saúde;
IV. Planejamento e políticas de saúde;
V. Análise de políticas de saúde;
VI. Intersetorialidade e políticas de saúde;
VII. Regulação e relações público-privado;
VIII. Gestão do trabalho em saúde;
IX. Avaliação em saúde;
X. Modelos de atenção, regulação e gestão em saúde;
XI. Integralidade e redes de atenção;
XII. Participação social e saúde.
11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento do 

andamento do processo seletivo, por meio de acesso 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 Saúde Pública, 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 ficarão 
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 processo 

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

Informações adicionais, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Acadêmica da Faculdade de Saúde Pública da USP, 
Avenida Dr. Arnaldo, 715 – Cerqueira Cesar – São Paulo – SP, das 
9:00 às 15:00.

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
EDITAL FSP 020/2017
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS, NO DEPARTAMENTO DE POLÍ-
TICA, GESTÃO E SAÚDE, DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo torna público a todos os interessados que, confor-
me aprovação pelo Conselho Técnico-Administrativo, em reunião 
realizada em 14 de setembro de 2017, estarão abertas por 30 
dias, no período das 9:00 horas do dia 18 de setembro de 2017 
às 17:00 horas do dia 18 de outubro de 2017, as inscrições para 
o processo seletivo para a contratação de 01 (um) docente(s) por 

 COMUNICADO ATAc 070/17 - REVOGAÇÃO DO EDITAL ATAc 
022/2017 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELE-
TIVO SIMPLIFICADO.

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo torna público que, conforme apro-
vação “ad referendum” do Conselho Técnico Administrativo aos 
15/09/2017, FICA REVOGADO O EDITAL ATAc 022/2017, de abertura 
de inscrições para o processo seletivo para a contratação de 01 
(um) docente por prazo determinado, como Professor Contratado III 
(MS-3.1) junto ao Departamento de Química, por conter incorreções 
(2017.1.1294.59.6)

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA
EDITAL PARA ABERTURA DE INSCRIÇÕES – PROGRAMA PÓS-

-GRADUAÇÃO ÁREA CLINICA CIRURGICA – SETEMBRO A DEZEM-
BRO/ 2017

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
Clínica Cirúrgica da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo faz saber que abrirá inscrições para seleção de candidatos a 
30 (trinta) vagas para Doutorado, conforme abaixo discriminado:

I. INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas na secretaria do programa, 

à Av. Drº Arnaldo, 455 4º andar sala 4207, no período de 18/09 a 
12/12/2017, nos dias úteis, das 9:00 horas as 12:00 horas e das 
14:00 horas as 16:00 horas.

II. CONDIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
1. Formulário de Cadastramento de Alunos de Pós-Graduação 

(www.fm.usp.br - pós-graduação - senso estrito - inscrições)
2. Cópia legível do Registro Geral (carteira de identidade); para 

estrangeiros: cópia legível do Registro Nacional de Estrangeiros 
(RNE)

3. Cópia legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF)
4. 1 foto recente 3 X 4
5. Cópia legível do Diploma Graduação, com registro do MEC 

(frente e verso). Na falta do diploma, apresentar declaração da 
instituição de origem, com data recente, constando a data em que 
ocorreu a colação de grau.

6. Resultado de Proficiência em Inglês (com validade de 5 
anos); ao aluno estrangeiro é obrigatória a apresentação do certifi-
cado de nível intermediário no teste de proficiência em português, 
realizado pelo CELPE-Brás, até 6 meses antes do prazo limite do 
curso (http://portal.mec.gov.br/sesu)

7. Comprovante do pagamento de taxa de inscrição no valor de 
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

8. Curriculum Lattes atualizado
Obs.:
1. A proficiência em inglês será exigida para inscrição no curso 

de Doutorado:
2. Poderão ser aceitos os Exames de Proficiência, tais como 

Reading Test in English for Candidates for Postgraduate Courses, 
realizado pela Cultura Inglesa, exclusivamente para a Faculdade 
de Medicina da USP, Toefl internet¬ based Test  Toelf Computer¬ 
based Test, Toefl Paper¬ based Test, IELTS, Cambridge, Michigan, 
com validade de 5 (cinco) anos ou uma avaliação realizada por 
uma comissão presidida por um orientador pleno do Programa e 
por mais 2 (duas) pessoas nomeadas pela CCP.

3. Aos alunos estrangeiros, além da proficiência em língua 
inglesa, é exigida também a proficiência em língua portuguesa, 
demonstrada por meio da apresentação do Certificado de Profici-
ência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, CELPE¬BRAS, nível 
intermediário ou superior, ou através de uma avaliação da profici-
ência na Língua Portuguesa realizada por uma comissão presidida 
por um orientador pleno do Programa e por mais 2 (duas) pessoas 
nomeadas pela CCP.

4. Os alunos estrangeiros deverão demonstrar proficiência em 
língua portuguesa em até 24 (vinte e quatro) meses para os cursos 
de Doutorado e Doutorado Direto, considerando-¬se a data de 
início do curso do aluno.

III - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Os inscritos serão avaliados pela Comissão Coordenadora do 

Programa e a seleção será feita com base nos itens abaixo relacio-
nados. Será necessária a média mínima 7(sete) para a aprovação.

1- Curso de Doutorado com Mestrado
a) avaliação do Plano de Pesquisa, de acordo com as linhas 

de pesquisa do programa, previamente aprovado pela CAPPesq 
ou CEP; peso 3.

b) Realização de projeto de iniciação científica, com apre-
sentação de trabalho em congresso e publicação; ou participação 
de pesquisa publicada em periódico indexado em bases de dados 
internacionais; peso 5;

c) Arguição sobre o tema do plano de pesquisa; peso 2.
Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 

nota final igual ou superior a 7 (sete).
2- Curso de Doutorado Direto
a) avaliação do Plano de Pesquisa, de acordo com as linhas 

de pesquisa do programa, previamente aprovado pela CAPPesq 
ou CEP; peso 3.

b) Realização de projeto de iniciação científica, com apre-
sentação de trabalho em congresso e publicação; ou participação 
de pesquisa publicada em periódico indexado em bases de dados 
internacionais; peso 5;

c) Arguição sobre o tema do plano de pesquisa; peso 2.
Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem 

nota final igual ou superior a 7 (sete).
IV. RESULTADOS
Os resultados do processo seletivo serão divulgados pela 

Secretaria; do Programa de Pós-Graduação em Clínica Cirúrgica.
V. MATRÍCULA
A matrícula dos candidatos selecionados deverá ser realizada 

no mesmo local da inscrição, à Av. Drº Arnaldo, 455 4º andar sala 
4207.

• O cumprimento do Artigo 53 do Regimento de Pós-Gradua-
ção da USP é obrigatório no ato da matrícula inicial.

Informações adicionais: e-mail: eliane.monico@fm.usp.br ou 
pelo telefone 3061-7345

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
EDITAL FSP 019/2017
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS, NO DEPARTAMENTO DE POLÍ-
TICA, GESTÃO E SAÚDE, DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo torna público a todos os interessados que, conforme 
aprovação do Conselho Técnico-Administrativo, em 28/07/2018, 
estarão abertas por 30 dias, no período das 9:00 do dia 18 de 
setembro de 2017, às 17:00 do dia 18 de outubro de 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$ R$ 1.849,66, referência: mês de maio de 
2016, com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, junto 
ao Departamento de Política, Gestão e Saúde, na Área de Conheci-
mento “Política e Gestão”, 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 Saúde Pública 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, exclusivamente, 
por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no período 
acima indicado, devendo o candidato apresentar requerimento diri-
gido ao Diretor da Faculdade de Saúde Pública, contendo número 
do Edital, dados pessoais, endereço eletrônico, telefones para con-
tato e área de conhecimento “Política e Gestão”, do Departamento 
a que concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

1. - Daniela Fernanda da Silva Fuzzo;
2. - Erica Silva Nakai;
3. - Gustavo Casoni da Rocha;
4. - Kaline de Mello;
Deixaram de comparecer os candidatos: Daniela Fernanda da 

Silva Fuzzo ; Gustavo Casoni da Rocha;; Kaline de Mello.
A Comissão Julgadora foi constituída pelos Profs. Drs. Peterson 

Ricardo Fiorio, do LEB/ESALQ; José Alexandre Melo Demattê, do 
LSO/ESALQ; Silvio Frosini de Barros Ferraz, do LCF/ESALQ. A Comis-
são foi presidida pela Prof. Peterson Ricardo Fiorio que elaborou o 
Relatório abaixo transcrito:

 -  -  PROVAS
Média
Examinador - Prova
Didática - Prova Escrita
 - Ponderada
Prof. Peterson Ricardo Fiorio - 7,0 - 8,0 - 7,4
Prof. José Alexandre Melo Demattê - 7,0 - 8,0 - 7,4
Prof. Silvio Frosini de B Ferraz - 7,0 - 8,0 - 7,4
Em vista do resultado, a Comissão Julgadora, abaixo-assinada, 

propõe ao Conselho Técnico Administrativo da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”, o nome da Dra. ERICA SILVA NAKAI 
para vaga de professor temporário junto ao Departamento de 
Engenharia de Biossistemas.

O CTA da ESALQ/USP, em sua reunião de 14/09/2017, homolo-
gou o Relatório da Comissão Julgadora.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/061-2017
Em cumprimento às disposições constantes da legislação 

vigente, realizou-se no período de 11 a 13 de setembro de 2017, 
na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, em Piracicaba, 
o processo seletivo para contratação por prazo determinado de um 
PROFESSOR CONTRATADO II, junto ao Departamento de Ciências 
Exatas, na área: “Matemática e Estatística”, tendo inscritos os can-
didatos: THIAGO DE PAULA OLIVEIRA; CESAR AUGUSTO DEGIATO 
JOTTA; CINTIA YURIE YAMACHI; DÉBORA ALVES DE OLIVEIRA VITOI; 
DIEGO SARTI SOUZA.

Deixaram de comparecer: Débora Alves de Oliveira Vitoi e 
Diego Sarti Souza.

A Comissão Julgadora foi constituída pelos Professores: Sonia 
Maria de Stefano Piedade, do LCE/ESALQ/USP; Cesar Gonçalves de 
Lima, da FZEA/USP; Rafael Pimentel Maia, da UNICAMP. A Comissão 
foi presidida pela Profa. Sonia Maria de Stefano Piedade e teve 
como secretário o Prof. Cesar Gonçalves de Lima, que elaborou o 
seguinte Relatório:

EXAMINADORES - Sonia Maria de Stefano Piedade - Cesar 
Gonçalves de Lima - Rafael Pimentel Maia

CANDIDATOS
Thiago de Paula Oliveira - 7,7 - 7,7 - 7,7
Cesar Augusto Degiato Jotta - 7,5 - 7,2 - 7,2
INDICAÇÃO - Thiago de Paula Oliveira - Thiago de Paula Olivei-

ra - Thiago de Paula Oliveira
Em vista dos resultados, a Comissão Julgadora, abaixo-assina-

da, propõe ao Conselho Técnico Administrativo da Escola Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiroz”, o nome do Mestre THIAGO DE 
PAULA OLIVEIRA, para contratação por prazo determinado como 
Professor Contratado II, junto ao Departamento de Ciências Exatas.

O CTA da ESALQ/USP, em sua reunião de 14/09/2017, homolo-
gou o Relatório da Comissão Julgadora.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CAMPUS "LUIZ DE QUEIROZ"
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ATAC/062-2017 - CONVOCAÇÃO
A Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" da Uni-

versidade de São Paulo convoca a Dra. ERICA SILVA NAKAI, a 
comparecer no Serviço de Pessoal, sita a Av. Pádua Dias, 11/151 
(Prédio Central), no prazo de 5 dias úteis, a partir da publicação, das 
7h30 as 11h30 e das 13h30 as 17h30 horas, para dar andamento 
a sua contratação, conforme Editais: EDITAL/034-2017, de Abertura 
de processo seletivo; EDITAL/047-2017 - Banca Examinadora/
Convocação para as provas; EDITAL/060-2017, resultado Final/e 
Homologação, para contratação de docente na categoria de Pro-
fessor Contratado III (Professor Doutor), junto ao Departamento de 
Engenharia de Biossistemas.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CAMPUS "LUIZ DE QUEIROZ"
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ATAC/063-2017 - CONVOCAÇÃO
A Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" da Univer-

sidade de São Paulo convoca o Dr. THIAGO DE PAULA OLIVEIRA, a 
comparecer no Serviço de Pessoal, sita a Av. Pádua Dias, 11/151 
(Prédio Central), no prazo de 5 dias úteis, a partir da publicação, das 
7h30 as 11h30 e das 13h30 as 17h30 horas, para dar andamento 
a sua contratação, conforme Editais: EDITAL/033-2017, de Aber-
tura de processo seletivo; EDITAL/037-2017- Banca Examinadora/
Convocação para as provas; EDITAL/061-2017, resultado Final/e 
Homologação, para contratação de docente na categoria de Profes-
sor Contratado, Nível II, junto ao Departamento de Ciências Exatas.

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE 
RIBEIRÃO PRETO
 EDITAL CSCRH–RP Nº 10/2017
A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, CONVOCA a candida-
ta NATALIA DINIZ MAGANINI a comparecer no Centro de Serviços 
Compartilhados em Recursos Humanos do Campus da USP de 
Ribeirão Preto (Bloco A – Prédio do CeTI-RP), situado à Av. Bandei-
rantes, 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, munida de todos os documentos para dar andamento 
à sua contratação, conforme Edital FEA-RP 025/2017, de Abertura 
de Processo Seletivo Simplificado e Edital FEA-RP/USP nº 028/17, 
de Resultado Final/Classificação e Homologação, para a função de 
Professor Contratado III (Doutor), em jornada de 12 horas semanais 
de trabalho, junto ao Departamento de Contabilidade.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 COMUNICADO ATAc 068/17 – CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo CONVOCA os candidatos inscritos 
no Concurso de Professor Doutor, junto ao Departamento de 
Música, na Área de Flauta Transversal e Percepção, Drs. André 
Sinico da Cunha, Thais Fernandes Rodrigues dos Santos, Cássia 
Carrascoza Bomfim, Fabiana Moura Coelho, Elisa Goritzki e José 
Benedito Viana Gomes, conforme Edital ATAc 016/2017, publicado 
no Diário Oficial do Estado de 26/04/2017, para realizar as provas: 
prova escrita (caráter eliminatório), prova didática e julgamento do 
memorial com prova pública de arguição, que serão realizadas no 
período de 16 a 20 de outubro de 2017, com início às 8 horas do 
dia 16/10/2017, na Assistência Técnica Acadêmica, sala 13 do bloco 
01 (Prédio da Administração), da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto/USP. O candidato que NÃO COMPARECER 
ao local até o horário indicado estará automaticamente eliminado 
do concurso. (17.1.489.59.8)

 COMUNICADO ATAc 069/17 REVOGAÇÃO DO EDITAL ATAc 
021/2017 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELE-
TIVO SIMPLIFICADO.

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo torna público que, conforme apro-
vação “ad referendum” do Conselho Técnico Administrativo aos 
15/09/2017, FICA REVOGADO O EDITAL ATAc 021/2017, de abertura 
de inscrições para o processo seletivo para a contratação de 01 (um) 
docente por prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-
3.1) junto ao Departamento de Química, por conter incorreções. 
(2017.1.1295.59.2)

Leia-se: (...) concurso público de títulos e provas para provi-
mento de 01 (um) cargo de Professor Titular, cargo/claro número 
1026534 (...)

São Paulo, 13 de setembro de 2017.
Profa. Dra. Maria Amélia de Campos Oliveira
Diretora.
 EDITAL ATAC 048/2017
CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
A Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 

convoca os Mestres (1) Fernando Augusto Vaquero dos Santos, (2) 
Luciane Régio Martins, (3) Maraina Gomes Pires Fernandes Dias e 
(4) Erika Carolina Fernandes Lima, candidatos inscritos no processo 
seletivo de contratação de Professor Contratado III (MS-3.1, para 
os contratados com título de Doutor) ou de 1 (um) Professor Con-
tratado II (MS-2, para os contratados com título de Mestre) ou de 
1 (um) Professor Contratado I (MS-1, para os contratados somente 
portadores de diploma de graduação) junto ao Departamento de 
Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica, Área de Enfermagem 
em Saúde Mental, aberto pelo Edital ATAC 022/2017, publicado 
no Diário oficial do Estado em 29.07.2017, a comparecer às 8h do 
dia 26 de setembro de 2017, na sala 04 - 2º andar do prédio da 
Biblioteca da referida Escola, localizada à Av. Dr. Enéas de Carva-
lho Aguiar, 419 - São Paulo - SP, para início do processo seletivo 
que se realizará a partir desta data. Ficam também convocados 
os membros da Comissão Julgadora elencados na publicação do 
DOE em 19.08.17. O cronograma será definido após instalação da 
Comissão Julgadora.

São Paulo, 15 de setembro de 2017.
Prof.a Dr.a Maria Amélia de Campos Oliveira
Diretora

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA
 Edital SVPES/EEL/USP - 8/2017
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
A Escola de Engenharia de Lorena - EEL da Universidade de São 

Paulo - USP convoca os candidatos HUGO RICARDO ZSCHOMMLER 
SANDIM e CARLOS ANGELO NUNES a comparecerem ao Serviço 
de Pessoal da EEL, situado na Estrada Municipal do Campinho, 
s/n, bairro Campinho, na cidade de Lorena-SP, no prazo de 05 dias 
úteis contados a partir do dia seguinte à publicação do presente 
edital, das 09:00 às 11:30 e das 14:30 às 17:30 horas, munidos dos 
documentos previstos no edital de abertura e conforme mensagem 
enviada ao endereço eletrônico (e-mail) dos candidatos, visando 
a dar andamento às suas nomeações pelo regime autárquico, 
conforme Edital ATAc/EEL/USP nº 52/2016 de Abertura de Concurso 
Público de Títulos e Provas para o provimento efetivo de 2 (dois) 
cargo de Professor Titular, Ref. MS-6, em RDIDP, e Edital ATAc/EEL/
USP nº 36/2017 de Resultado Final/Classificação e Homologação, 
na área de conhecimento de Ciências e Engenharia de Materiais-
-Experimental, junto ao Departamento de Engenharia de Materiais 
– LOM desta Escola.(Proc.USP 2016.1.881.88.8)

 Edital SVPES/EEL/USP - 8/2017
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
A Escola de Engenharia de Lorena - EEL da Universidade de São 

Paulo - USP convoca os candidatos HUGO RICARDO ZSCHOMMLER 
SANDIM e CARLOS ANGELO NUNES a comparecerem ao Serviço 
de Pessoal da EEL, situado na Estrada Municipal do Campinho, 
s/n, bairro Campinho, na cidade de Lorena-SP, no prazo de 05 dias 
úteis contados a partir do dia seguinte à publicação do presente 
edital, das 09:00 às 11:30 e das 14:30 às 17:30 horas, munidos dos 
documentos previstos no edital de abertura e conforme mensagem 
enviada ao endereço eletrônico (e-mail) dos candidatos, visando 
a dar andamento às suas nomeações pelo regime autárquico, 
conforme Edital ATAc/EEL/USP nº 52/2016 de Abertura de Concurso 
Público de Títulos e Provas para o provimento efetivo de 2 (dois) 
cargo de Professor Titular, Ref. MS-6, em RDIDP, e Edital ATAc/EEL/
USP nº 36/2017 de Resultado Final/Classificação e Homologação, 
na área de conhecimento de Ciências e Engenharia de Materiais-
-Experimental, junto ao Departamento de Engenharia de Materiais 
– LOM desta Escola.(Proc.USP 2016.1.881.88.8)

 Edital SVPES/EEL/USP - 9/2017
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
A Escola de Engenharia de Lorena - EEL da Universidade de 

São Paulo - USP convoca a candidata TERESA CRISTINA BRAZIL 
DE PAIVA a comparecer ao Serviço de Pessoal da EEL, situado na 
Estrada Municipal do Campinho, s/n, bairro Campinho, na cidade 
de Lorena-SP, no prazo de 05 dias úteis contados a partir do dia 
seguinte à publicação do presente edital, das 09:00 às 11:30 e 
das 14:30 às 17:30 horas, munida dos documentos previstos no 
edital de abertura e conforme mensagem enviada ao endereço 
eletrônico (e-mail) da candidata, visando a dar andamento à sua 
nomeação pelo regime autárquico, conforme Edital ATAc/EEL/USP 
nº 51/2016 de Abertura de Concurso Público de Títulos e Provas 
para o provimento efetivo de 1 (um) cargo de Professor Titular, Ref. 
MS-6, em RDIDP, e Edital ATAc/EEL/USP nº 35/2017 de Resultado 
Final/Classificação e Homologação, para a disciplina de Operações 
Unitárias e Processos, junto ao Departamento de Ciências Básicas e 
Ambientais – LOB desta Escola.(Proc.USP 2016.1.880.88.1)

 ESCOLA POLITÉCNICA
 COMUNICADO EPUSP 058/2017
O Diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 

Prof. Dr. José Roberto Castilho Piqueira, comunica que foram 
designados os seguintes membros para compor a Comissão Exa-
minadora referente ao Edital EP-039/2017, publicado no D.O.E. de 
17/08/2017, para a função de Professor Contratado III:

Titulares:
Presidente: Prof. Dr. Henrique Lindenberg Neto (Doutor - PEF/

EPUSP)
Prof. Dr. Theo Syrto Octavio de Souza (Doutor - PHA/EPUSP)
Prof. Dr. Mariana Abrantes Giannotti (Doutor - PTR/EPUSP)
Suplentes:
Prof. Dr. Ronan Cleber Contrera (Doutor - PHA/EPUSP)
Prof. Dr. Cláudio Barbieri da Cunha (Associado - PTR/EPUSP)
Prof. Dr. Antonio Luis de Campos Mariani (Doutor - PME/

EPUSP)
Prof. Dr. Luís César de Souza Pinto (Doutor - PHA/EPUSP)
COMUNICADO EPUSP 059/2017
A comissão de seleção designada pelo Conselho Técnico-

-Administrativo da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 
torna público o deferimento da inscrição do candidato Marco 
Antonio Palermo no processo seletivo para a função de Professor 
Contratado III, conforme Edital EP-039/2017, publicado no DOE de 
17/08/2017. O pedido de inscrição da candidata Alline Marchesin 
Costa foi indeferido devido à não apresentação do diploma de 
Doutorado, conforme requerido em edital.

COMUNICADO EPUSP 060/2017
REF. EDITAL EP-039/2017 - CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
A Escola Politécnica da USP convoca o candidato Marco 

Antonio Palermo, inscrito no processo seletivo para a função de 
Professor Contratado III, conforme Edital EP-039/2017 de Abertura 
de Processo Seletivo, para as provas escrita e didática, que serão 
realizadas no período de 25 a 27 de setembro de 2017, às 8 horas, 
Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental, situado a 
Avenida Prof. Almeida Prado, travessa 2, nº 83 (Prédio da Engenha-
ria Civil), Cidade Universitária, São Paulo, munido de documento 
de identidade, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE 
QUEIROZ
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/060-2017
Em cumprimento às disposições constantes da legislação 

vigente, realizou-se nos dias 04 e 05 de setembro de 2017, na Esco-
la Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, em Piracicaba, o pro-
cesso seletivo para contratação de um professor temporário nível 
III junto ao Departamento de Engenharia de Biossistemas na Área: 
“Topografia e Geoprocessamento”, tendo inscritos os candidatos:
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