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 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
EDITAL ATAC nº 13/2017
Comunicado
A Congregação, em sessão de 13 de setembro de 2017, 

homologou por unanimidade o relatório da Comissão Julgadora 
do Concurso à Livre-Docência junto ao Departamento de Geolo-
gia Sedimentar e Ambiental, referente ao Edital ATAC nº 4/2017, 
publicado no DOE de 31/3/2017, composta pelos professores Joel 
Barbujiani Sígolo (Presidente eleito pela Congregação), Caetano 
Juliani, Paulo Milton Barbosa Landim, Giorgio Francesco Cesare 
de Tomi e Rodrigo Lilla Manzione, em que foi candidato o doutor 
Marcelo Monteiro da Rocha, área de conhecimento: Avaliação de 
Recursos Minerais, realizado no período de 16 a 18 de agosto de 
2017, abaixo transcrito:

“Aos dezesseis dias do mês de agosto de 2017, a partir das 
8:30 horas, na Sala da Congregação, foram iniciados os trabalhos do 
concurso à livre-docência do Departamento de Geologia Sedimentar 
e Ambiental, com a instalação da Comissão Julgadora e elaboração 
da lista de pontos para as provas de avaliação didática e escrita, 
para o qual se inscreveu o professor Marcelo Monteiro da Rocha, na 
área de conhecimento em Avaliação de Recursos Minerais. Instalada 
a Comissão Julgadora indicada pela Congregação, em sessão de 14 
de junho de 2017, e composta pelos professores Joel Barbujiani 
Sígolo (Presidente eleito pela Congregação), Caetano Juliani, Paulo 
Milton Barbosa Landim, Giorgio Francesco Cesare de Tomi e Rodri-
go Lilla Manzione, elaborou-se a lista de pontos para a prova de 
avaliação didática. Chamado ao recinto, o candidato tomou conhe-
cimento da lista de pontos e manifestou sua concordância. Às 9:00 
horas, o candidato sorteou o ponto nº 01, intitulado: “Princípios de 
interpretação e exemplos dos métodos convencionais de avaliação 
de recursos minerais”.

A prova de avaliação didática teve início às 9:08 horas do 
dia 17 de agosto de 2017, no Salão Nobre. O professor Marcelo 
Monteiro da Rocha discorreu sobre o tema “Princípios de inter-
pretação e exemplos dos métodos convencionais de avaliação de 
recursos minerais” em 54 minutos. A aula apresentada cobriu de 
forma suscita a temática sorteada e em princípio considerando o 
aspecto teórico do tema houve postura coerente com aula didática 
no nível exigido pelo concurso. Em determinados momentos alguns 
pequenos deslizes didáticos foram observados os quais fugiram 
dessa hierarquia como ausência de plano de aula e outros descui-
dos não prejudiciais ao conteúdo apresentado de forma concisa. 
Os exemplos poderiam ser ilustrados com casos práticos o que 
enriqueceria a didática.

Às 10:15 horas do mesmo dia, na sala da Congregação, o can-
didato tomou conhecimento da lista de pontos para a prova escrita, 
manifestando sua concordância.

Às 14:00 horas do mesmo dia, no Salão Nobre, iniciou-se a 
arguição do texto de sistematização crítica de sua obra, intitulada 
“Simulação por estatística multipontos dos teores de uma mina de 
ferro”, arguindo-o inicialmente o Prof. Dr. Rodrigo Lilla Manzione, 
seguido do Prof. Dr. Paulo Milton Barbosa Landim, do Prof. Dr. 
Giorgio Francesco Cesare de Tomi, do Prof. Dr. Caetano Juliani e 
do presidente Prof. Dr. Joel Barbujiani Sigolo, não excedendo cada 
arguição de 30 minutos, cabendo igual prazo ao candidato para 
respostas. A Comissão Julgadora considerou a Tese apresentada 
de real valor, abordando técnicas modernas e atuais, sumarizando 
o estado da arte do tema, constituindo assim uma contribuição 
de excelente nível. Notou-se, entretanto, na quase unanimidade 
dos membros avaliadores que a tese poderia ter aprofundado a 
definição de alguns conceitos, poderia ter sido melhor ilustrada com 
algumas figuras resultado das simulações e, sobretudo a tese pode-
ria ter destacado as contribuições do candidato ao longo de sua 
exitosa carreira. Faltou também uma análise crítica dos resultados, 
expressando a opinião científica do candidato sobre o assunto da 
pesquisa. A banca como um todo enfatizou também a importância 
de que o texto, após algumas sugestões apresentadas, deveria ser 
preparado para uma publicação, face a sua importância para o 
desenvolvimento e aplicação do método.

No dia 18 de agosto de 2017, às 10:15 horas, na sala da Con-
gregação, o candidato sorteou para a prova escrita o ponto nº 10, 
intitulado “Conversão de recursos em reservas minerais conforme 
os fatores modificadores”. A prova escrita foi concluída no prazo 
regulamentar e, em seguida, foram providenciadas cópias para os 
membros da Comissão Julgadora. A seguir, passou-se à leitura da 
prova escrita. A Comissão Julgadora considerou que o conteúdo da 
prova escrita foi elaborado de forma competente e completa em 
relação ao tema proposto. As referências utilizadas refletem os mar-
cos atuais de conhecimento no assunto de conversão de recursos 
minerais em reservas minerais. Foram observadas deficiências espe-
cialmente em relação à cronologia das referências apresentadas e 
na coesão do texto de forma geral. A caracterização dos fatores 
modificadores poderia ter sido mais detalhada, em particular, em 
relação à influência dos aspectos tecnológicos da cadeia de produ-
ção mineral e ao aprofundamento dos conceitos econômicos dos 
fatores modificadores.

Às 16:10 horas do mesmo dia, no Salão Nobre, iniciou-se a 
arguição do memorial do candidato. Ao seu término, passou-se ao 
julgamento do concurso.

A Comissão Julgadora realizou a arguição do memorial com 
análise do mérito do candidato. O memorial do candidato demons-
tra uma intensa atividade de formação de recursos humanos, con-
centrada na orientação de trabalhos de formatura e de mestrado. 
Também é atuante em comissões julgadoras de trabalho de conclu-
são de curso, qualificação e conclusão de mestrado e doutorado. 
Suas publicações se concentram em revistas institucionais (são 5 de 
13 artigos na Revista Geociências USP), com poucas publicações em 
revistas internacionais e um vazio entre os anos de 2012 e 2016. A 
banca examinadora considera desejável nesse estágio da carreira 
de docente e pesquisador um maior envolvimento com a divulgação 
de seus trabalhos em revistas de maior impacto. Em especial, isso 
é desejável considerando-se que o docente participa ativamente de 
convênios de cooperação com centros de pesquisa internacionais de 
excelência. Destaca-se ainda, uma pequena participação em even-
tos científicos nacionais e internacionais onde a sua atuação teria 
importante papel na divulgação e estímulo ao desenvolvimento da 
área da geoestatística, com uma ausência no meio desde 2008. É de 
consenso por parte da banca que o memorial poderia ter refletido 
melhor a trajetória do candidato. Na arguição o candidato respon-
deu com propriedade as questões formuladas pela banca, demons-
trando profundo conhecimento sobre a área de pesquisa, aceitando 
as críticas apresentadas e indicando suas perspectivas futuras de 
envolvimento didático, de pesquisa e administrativos na instituição.

Ao término de cada prova, os examinadores atribuíram suas 
notas.

Encerradas as provas, passou-se ao julgamento do concurso 
lançando-se as médias ponderadas das notas atribuídas pelos 
examinadores, em cada prova, no boletim resumo de notas, e, pos-
teriormente elaborando este relatório final do concurso, que será 
apreciado pela E. Congregação.

Face ao exposto e tendo em vista as notas atribuídas ao can-
didato, a Comissão Julgadora aprovou e indicou, por unanimidade, 
o professor Marcelo Monteiro da Rocha para obtenção do título de 
livre-docente do Departamento de Geologia Sedimentar e Ambien-
tal, na área de Avaliação de Recursos Minerais.”

 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
EDITAL ATAC Nº 15/2017
COMUNICADO
A Congregação do Instituto de Geociências da Universidade 

de São Paulo (IGc/USP), em sua 405ª sessão ordinária realizada 
em 13.09.2017, conforme Edital ATAC nº 9/2017 de abertura de 
inscrições, publicado no D.O.E. de 25/4/2017 e retificado no D.O.E 
de 28/4/2017, aprovou os pedidos de inscrição dos candidatos: Felix 
Nannini, Claudia do Couto Tokashiki, Rafael Rodrigues de Assis, 
Mauricio Liska Borba, Flávio Henrique Freitas e Silva e Carlos Alber-
to Ikeda Oba, ao concurso de títulos e provas para provimento de 01 
(um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em RDIDP, claro/
cargo nº 1233947, junto ao Departamento de Geologia Sedimentar 

e no Diário Oficial do Estado de São Paulo. O candidato realizará 
as mesmas provas e avaliações do exame presencial definidas nos 
critérios de seleção do curso de interesse, que serão aplicadas por 
um professor responsável da instituição de origem, definido pela 
CCP. Adicionalmente, o candidato estrangeiro residente no exterior 
deverá comprovar a proficiência em língua inglesa de acordo com o 
item V do Regulamento do PPG no momento da inscrição. Contato: 
posfzea@usp.br.

O resultado da homologação das inscrições, pela Comissão 
Coordenadora do Programa, será divulgado na home page da FZEA/
USP (http://www.fzea.usp.br/?page_id=8021) no dia 14/11/2017.

RELAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA COM DISPONI-
BILIDADE DE ORIENTAÇÃO NESTE PROCESSO SELETIVO

• Profª. Drª. Alessandra Lopes de Oliveira (e-mail: alelopes@
usp.br) – ME/DO

• Profª. Drª. Andrezza Maria Fernandes (e-mail: andrezzaf@
usp.br) - ME

• Prof. Dr. Carlos Humberto Corassin (e-mail: carloscorassin@
usp.br) - ME/DO

• Prof. Dr. Carmen Sílvia Favaro Trindade (e-mail: carmenft@
usp.br) - ME/DO

• Profª. Drª. Christianne Elisabete da Costa Rodrigues (e-mail: 
chrisrodrigues@usp.br) - ME/DO

• Profa. Dra. Cintia Bernardo Gonçalves (e-mail: cintiabg@
usp.br) - ME

• Prof. Dr. Ernane José Xavier Costa (e-mail: ernane@usp.
br) - ME

• Prof. Dr. Marco Antonio Trindade (e-mail: trindadema@usp.
br) - ME/DO

• Prof. Dr. Paulo José do Amaral Sobral (e-mail: pjsobral@usp.
br) - ME/DO

• Profª. Drª. Rosemary Aparecida de Carvalho (e-mail: rosecar-
valho@usp.br) - ME/DO

• Profª. Drª. Samantha Cristina de Pinho (e-mail: samantha@
usp.br) - ME/DO

SELEÇÃO:
• Exame de Proficiência – etapa eliminatória;
• Análise do Curriculum Vitae e do Histórico Escolar;
• Prova Escrita.
Serão aprovados os candidatos que obtiverem média aritméti-

ca final superior ou igual a 5,0, calculada entre as notas de Análise 
do Curriculum Vitae e da Prova Escrita.

PROVAS:
• Exame de proficiência: 20/11/2017, das 9 horas às 12 horas.
Local: Anfiteatro do Campus da USP Pirassununga (Prédio 

Central).
Nota de corte para aprovação: 5,0
Idioma: Inglês - Cursos ME/DO/DD.
Duração: 3h
Autorizado apenas o uso de dicionário impresso.
Trazer lápis, borracha, caneta, RG e comprovante de inscrição 

no exame de proficiência.
Os candidatos poderão solicitar, no ato da inscrição, dispensa 

da prova de proficiência em inglês. Para tanto, deverão apresentar 
uma carta solicitando a dispensa juntamente com a cópia de um 
dos documentos abaixo listados:

I - Test of English as a Foreign Language (TOEFL), iBT 60 pontos, 
ITP 400 pontos, validade de cinco (5) anos;

II - International English Language Testing System (IELTS), 4,0 
pontos, validade de cinco (5) anos;

III - Test of English for Academic and Professional Purposes 
(TEAP), pontuação mínima 50 pontos, validade de cinco (5) anos.

Obs.: O candidato estrangeiro também deverá realizar prova 
de proficiência em Português, desde que o Português não seja a 
língua oficial do seu País de origem, em até 12 meses após a data 
de ingresso.

• Divulgação do resultado do exame de proficiência: 
21/11/2017, às 17 horas.

Local: Via Internet no endereço http://www.fzea.usp.br/?page_
id=8021.

• Análise do Curriculum Vitae e Histórico Escolar (Atividade 
sem a presença dos candidatos). Obs.: Os critérios e pontuação de 
análise encontram-se no Anexo I.

• Prova escrita: 22/11/2017, das 8 horas às 12 horas.
Local: Sala Verde do ZAB (Departamento de Ciências Básicas) 

desta FZEA/USP.
Duração: 4h.
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

12/12/2017.
Local: Via Internet no endereço http://www.fzea.usp.br/?page_

id=8021.
ADMISSÃO:
1. Os candidatos que obtiverem média aritmética final igual ou 

superior a 5,0, calculada entre as notas de Análise do Curriculum 
Vitae e da Prova Escrita, serão considerados aprovados.

2. Os candidatos aprovados serão admitidos nos Cursos de 
Mestrado e Doutorado em função do número de vagas disponíveis 
e em função da classificação do candidato no processo seletivo.

3. Após o período de matrícula, as eventuais vagas remanes-
centes serão preenchidas até o número máximo de vagas para 
ingresso em 2018, pelos candidatos aprovados, respeitada sua 
classificação e aceite de um orientador.

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1. A aprovação no processo seletivo não garante a bolsa insti-

tucional de estudos para os candidatos.
2. Em caso de bolsas disponíveis, a distribuição das bolsas insti-

tucionais dos Cursos de Mestrado e Doutorado será feita seguindo a 
classificação geral final, entre os alunos já matriculados na ocasião 
da disponibilização destas por parte da CAPES.

3. A documentação entregue pelos candidatos não seleciona-
dos ficará à disposição para devolução no período de 02/01/2018 à 
31/01/2018, no Serviço de Pós-Graduação da FZEA.

PERÍODO DE MATRÍCULA:
Matrículas de 02 de janeiro até 31 de julho de 2018. Somente 

poderão efetuar suas matrículas os candidatos que estiverem de 
posse de cópia do seu Diploma (frente e verso) ou Certificado de 
Conclusão do Curso de Graduação.

LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Serviço de Pós-Graduação da FZEA – USP.
Av. Duque de Caxias Norte, 225, 13635-900 – Pirassununga, SP.
De segunda a sexta-feira, das 10h às 16h30.
Fone: (0##19) 3565 – 4211 e 3565 – 4281
E-mail: posfzea@usp.br
Tabela de datas, horários e locais.
Os prazos e horários descritos abaixo são improrrogáveis 

e serão estritamente observados. A perda de qualquer um deles 
implica na desclassificação do candidato.

Atividade/ Data/ Horário/ Local
Período de inscrição/ 16/10 à 09/11/2017/ 10:00 às 16:30h/ 

Serviço de Pós-Graduação (Prédio Central) Campus da FZEA/USP 
ou Via Correios

Divulgação do resultado de homologação das inscrições/ 
14/11/2017/ Home page da FZEA/USP (http://www.fzea.usp.
br/?page_id=8021)

Exame de proficiência na língua inglesa/ 20/11/2017/ 9 às 12h/ 
Anfiteatro (Prédio Central) do Campus da FZEA/USP

Divulgação do resultado do exame de proficiência/ 21/11/2017/ 
17h/ Home page da FZEA/USP (http://www.fzea.usp.br/?page_
id=8021)

Prova escrita/ 22/11/2017/ 8 às 12h/ Sala Verde do ZAB (Depar-
tamento de Ciências Básicas) desta FZEA/USP.

Divulgação do resultado do processo seletivo/ 12/12/2017/ 
17h/ Home page da FZEA/USP (http://www.fzea.usp.br/?page_
id=8021)

Período para recurso/ 13 à 15/12/2017/ 10:00 às 16:30h/ 
Secretaria da Pós-Graduação (Prédio Central) Campus da FZEA/USP

VI. Promoção da saúde, participação social e vigilância sani-
tária;

VII. Trabalho, ambiente e vigilâncias;
VIII. Vigilância de estabelecimentos e produtos de interesse 

para a saúde;
IX. Ética, proteção à saúde e vigilâncias;
X. Comunicação do risco;
XI. Desafios do século XXI para a vigilância em saúde;
XII. Vigilância sanitária no Brasil: história e desafios atuais.
10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento do 

andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link https://
uspdigital.usp.br/gr/admissao e às publicações no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.

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

12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
CTA da Faculdade de Saúde Pública, para fins de homologação, 
após exame formal.

13. A contratação será por prazo determinado e vigorará a par-
tir da data do exercício e até 31 de julho de 2018, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse o 
prazo de dois anos.

14. 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.

15. 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 ZOOTECNIA E ENGENHARIA 
DE ALIMENTOS
 EDITAL ATAC/FZEA Nº 28/2017
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP 

convoca os candidatos: Fabiana Fernandes Bressan, Catarina Rapo-
so Dias Carneiro, Maria do Carmo Faria Paes, Juliano Coelho da 
Silveira, Pamela Rodrigues Reina Moreira, Tiago Henrique Camara 
De Bem, Fernanda Nogueira Valentin Lucianelli, Debora Bote-
quio Moretti, Carlos Eduardo Fonseca Alves, Isamery Auxiliadora 
Machado de Sarmiento, Evandro Manoel Neto Neves, Mônica Serra, 
Mayra Carraro Di Gregorio, Maria Fernanda Ferreira Menegucci 
Praes inscritos no concurso público de títulos e provas visando ao 
provimento de 01 (um) cargo de professor doutor no Departamento 
de Medicina Veterinária, na área de conhecimento “Biologia do 
Desenvolvimento, Histologia, Fisiologia e Biologia Comparativa dos 
Animais Domésticos”, referente ao edital de abertura ATAC/FZEA Nº 
18/2017, publicado no DOE de 09/06/2017, para prova escrita (eli-
minatória), julgamento do memorial com prova pública de arguição 
e prova didática, que serão realizadas a partir do dia 16/10/2017, 
às 08:00 horas até o dia 20/10/2017, na Avenida Duque de Caxias 
Norte, 225, Pirassununga/SP, na Sala da Congregação da FZEA, 
localizada no Prédio Central do Campus USP “Fernando Costa”, 
munidos de documento de identidade, caneta esferográfica azul ou 
preta, lápis e borracha.

 EDITAL CPG/FZEA 07/2017
PROCESSO DE SELEÇÃO ANUAL DE CANDIDATOS PARA O 

CURSO DE MESTRADO (ME), DOUTORADO (DO) E DOUTORADO 
DIRETO (DD) EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS

PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 16 de outubro à 09 de novembro 
de 2017.

NÚMERO MÁXIMO DE VAGAS PARA INGRESSO no 1º SEMES-
TRE DE 2018:

• Curso de Mestrado: 22
• Curso de Doutorado: 15
REQUISITOS:
Poderão inscrever-se os profissionais de nível superior e 

acadêmicos em fase final de conclusão de curso superior, desde 
que conclua seu curso até o período de matrícula (vide período de 
matrícula). O interessado deverá realizar sua inscrição no Serviço 
de Pós-Graduação da FZEA/USP e deverá entregar fotocópias dos 
seguintes documentos:

Histórico escolar da graduação;
Histórico escolar do Mestrado para candidatos ao Doutorado;
Cédula de identidade (não será aceita cédula de identidade de 

Conselhos e nem CNH);
RNE (para os candidatos estrangeiros residentes no país);
Passaporte (para os candidatos estrangeiros não residentes);
CPF;
Título de eleitor;
Certidão de nascimento ou casamento;
Prova de quitação com o Serviço Militar.
Obs: Os estrangeiros residentes no País não precisam apre-

sentar os documentos de quitação com o serviço militar e o título 
de eleitor.

Formulário próprio de inscrição devidamente preenchido e 
assinado (todos os campos do formulário são de preenchimento 
obrigatório);

Curriculum Vitae circunstanciado acompanhado de cópias dos 
documentos comprobatórios (cópia dos certificados e dos trabalhos 
apresentados), conforme formulário próprio. Atividades relatadas 
e não comprovadas não serão consideradas na pontuação do 
Curriculum Vitae;

Comprovante de publicação (ou aceite) de pelo menos 1 (um) 
artigo em periódico indexado internacionalmente na área de con-
centração do programa (JCR maior ou igual a 0,3), no qual seja o 
primeiro autor, para os candidatos ao Doutorado Direto;

Uma (01) foto 3x4 recente;
Fotocópia do comprovante do depósito da taxa de inscrição, 

constando o nome do candidato, no valor de R$ 90,00. O pagamen-
to da taxa de inscrição deverá ser feito no Banco do Brasil, banco 
no 001, agência 6551-X, conta corrente 130.103-9.

Fotocópia do comprovante de inscrição para o exame de 
proficiência em inglês, constando o nome do candidato. A inscrição 
para o Exame de Proficiência deverá ser feita no período de 16/10 
à 09/11/2017, diretamente na Escola de Línguas CCAA, à Rua José 
Bonifácio, 1020, 13631-062 - Pirassununga, SP– Tel. (19) 3561-3090 
/ 3562-1422. O valor da taxa é R$ 110,00. O pagamento da taxa 
de inscrição do exame de proficiência poderá ser feito na Caixa 
Econômica Federal, banco no 104, agência 0334, operação 003, 
conta corrente nº 700035-0.

A inscrição poderá ser feita por correspondência, anexando-
-se a documentação completa, sendo aceita se postada até o dia 
09/11/2017, confirmada pelo carimbo de postagem, a documen-
tação deverá chegar até o Serviço de Pós-Graduação até o dia 
13/11/2017. O Programa não se responsabiliza por documentos que 
não cheguem dentro do prazo.

A documentação deverá estar completa e assinada, caso 
contrário o candidato será automaticamente excluído do processo 
seletivo.

Não haverá isenção, nem devolução do valor da taxa de inscri-
ção, seja qual for o motivo alegado.

Candidatos estrangeiros residentes no exterior poderão se ins-
crever no processo seletivo e realizar a prova remotamente. Nesse 
caso, o candidato deverá realizar sua inscrição por via eletrônica de 
acordo com edital, divulgado na página do Programa na internet 

prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1), para os 
contratados com título de Doutor, com salário de R$ 1.849,66 (um 
mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 
ou como Professor Contratado II (MS-2), para os contratados com 
título de Mestre, com salário de R$ 1.322,41 (um mil, trezentos e 
vinte e dois reais e quarenta e um centavos), referência mês de 
maio de 2016, com jornada de 12 (doze) horas semanais de tra-
balho, junto ao Departamento de Política, Gestão e Saúde, na Área 
de Conhecimento “Proteção à Saúde e Vigilâncias”, 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 
Conselho Técnico Administrativo 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 
dirigido ao Diretor da Faculdade de Saúde Pública, contendo, 
número do Edital, dados pessoais, endereço eletrônico, telefones 
para contato, dados pessoais e Área de conhecimento “Proteção à 
Saúde e Vigilâncias” 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 (para Professor 

Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), 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.

2.3. A Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo não se responsabiliza por solicitação de inscrição não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas 
de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do(s) aprovado(s).

4. Atribuição da função: o(s) candidato(s) aprovado(s), ao 
ser(em) contratado(s), deverá(ão) ministrar as seguintes disciplinas:

I. HSP0158 – Vigilância em Saúde;
II. HSP0060017 – Atividade Integradora VII;
III. HSP0293 – Política de Saúde e Vigilância Sanitária;
IV. 0060027 – Estágio Curricular Supervisionado em Saúde 

Pública III.
5. O processo seletivo será processado por meio de avaliações 

sucessivas de candidatos, agrupados em conformidade com sua 
titulação.

5.1. Na primeira etapa de avaliações, serão convocados para 
as provas, caso haja, os candidatos portadores do título de Doutor.

5.2. Encerrada a primeira etapa de avaliações, os candidatos 
habilitados serão classificados, da seguinte forma:

I. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas pelos 
examinadores;

II. O segundo colocado será o candidato que obteria o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas, caso o 
primeiro colocado não tivesse participado das avaliações;

III. Os demais candidatos serão classificados, sucessivamente, 
seguindo o mesmo método previsto no inciso II.

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

5.3. Classificados os candidatos, serão feitas as convocações 
para a contratação, até, caso necessário, esgotar-se a lista de 
habilitados.

5.4. Na hipótese de não haver habilitados na primeira etapa, 
ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à convocação 
para contratação, será iniciada a segunda etapa de avaliações, 
convocando-se para as provas, caso haja, os candidatos portadores 
do título de Mestre.

5.5. Na segunda etapa de avaliações, proceder-se-á de acordo 
com o disposto no item 5.2.

5.6. Não havendo inscritos portadores do título de Doutor, 
a primeira etapa de avaliações será realizada com os candidatos 
portadores do título de Mestre.

6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma única 
fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 4)
II. Prova Didática (peso 6)
6.1. 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.

6.1.1. 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.

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

6.1.3. 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.

6.1.4. 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.

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

6.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comissão 
de Seleção, individualmente.

6.2. 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.

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

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

6.2.3. 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.

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

6.2.5. 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.

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

7. 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.

8. Serão considerados habilitados os candidatos que alcança-
rem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. Risco e vigilância sanitária;
II. Emergência dos estados nacionais, polícia sanitária e siste-

mas de proteção social;
III. Sistema Único de Saúde e a gestão das práticas de vigi-

lância;
IV. Globalização e regulação sanitária;
V. Políticas públicas, intersetorialidade e vigilância sanitária;
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