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VIII- - ter produzido material didático demonstrativo, 
impresso ou por mídia eletrônica de comprovada qualidade 
editorial, que não os já apresentados no inciso III;

IX- - ter participado de programa de pós-graduação lato 
sensu ou programa de residência;

X- - ter orientado 6 (seis) alunos de graduação, sendo pelo 
menos 3 (três) com Bolsas de Iniciação à Pesquisa, Ensino ou 
Extensão;

XI- - ter participado de pelo menos 10 (dez) congressos 
científicos, com apresentação de trabalho em cada um;

XII- - ter realizado estágio de pós-doutoramento que totali-
ze pelo menos 5 (cinco) meses;

XIII- - ter recebido bolsa de produtividade do CNPq;
XIV- - ter coordenado curso de graduação e/ou de pós-

-graduação stricto sensu;
XV- - ter coordenado projeto temático ou similar;
XVI- - ter obtido auxílio individual para pelo menos uma das 

seguintes finalidades:
- - participação em congresso, realização de evento científi-

co, publicação de texto, obtenção de bolsa de estudo, própria ou 
para orientados de Pós-Graduação stricto sensu e supervisão de 
Pós-Doutoramento, excetuando-se as previstas no inciso XIII, e 
despesas com professor visitante.

 - Os incisos de I a IV serão compulsórios, sendo que o 
candidato em cuja Unidade não exista curso de pós-graduação 
stricto sensu, recomendado pela Capes, Mestrado ou Doutorado, 
em sua área de atuação, deverá ter no mínimo:

a) - 15 (quinze) publicações científicas ou obras artísticas;
b) - 2 (dois) projetos de pesquisa financiados por agência de 

fomento externa à Unesp;
c) - orientado 10 (dez) alunos de iniciação científica com 

bolsa concedida por órgão de fomento ou da Unesp.
 - Dos incisos V ao XVI, o candidato deverá comprovar 

atividades em pelo menos 05 (cinco) deles.
 -  - No ato da inscrição, os candidatos deverão apresentar 

requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade, indicando nome 
completo, idade, filiação, naturalidade, estado civil, domicílio, 
profissão e número da cédula de identidade, acompanhado dos 
seguintes documentos:

 - a) fotocópia da cédula de identidade;
 - b) fotocópia da cédula de identidade de permanente, para 

candidato estrangeiro;
 - c) atestado de sanidade física e mental fornecido pelo 

serviço oficial de saúde;
 - d) atestado de idoneidade moral;
 - e) prova de quitação com o serviço militar, para os candi-

datos do sexo masculino;
 - f) fotocópia do título de eleitor atualizado;
 - g) comprovante do recolhimento da taxa de inscrição 

junto à Seção de Finanças da Faculdade;
 - h) 10 exemplares do Memorial circusntanciado contendo 

informações que permitam a avaliação do mérito acadêmico do 
candidato, principalmente quanto às atividades relacionadas 
com a disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso;

 - i) 10 exemplares da Tese original e inédita ou de texto 
que sistematize criticamente a obra do candidato ou parte dela, 
elaborados após o doutoramento e por ele apresentado de 
forma ordenada e crítica de modo a evidenciar a originalidade 
de sua contribuição nos campos da ciência, das artes ou das 
humanidades;

 - Os candidatos em exercício de função docente na Unesp, 
ficam dispensados das exigências referidas nas letras c, d, e, f, 
desde que as tenham cumprido anteriormente.

 - Os candidatos estrangeiros ficam dispensados das exigên-
cias referentes à comprovação de quitação para com o serviço 
militar e para com a justiça eleitoral.

 - Caberá à Congregação da Unidade, deliberar sobre o cum-
primento das exigências no ato da homologação das inscrições 
dos candidatos.

 - Do concurso para obtenção do título de Livre-Docente, 
constarão as seguintes provas:

 - I- julgamento de memorial circunstanciado contendo 
informações que permitam a avaliação do mérito acadêmico 
do candidato, principalmente quanto às atividades relacionadas 
com a disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso;

 - II- defesa de tese original e inédita ou de texto que 
sistematize criticamente a obra do candidato ou parte dela, 
elaborados após o doutoramento e por ele apresentado de 
forma ordenada e crítica de modo a evidenciar a originalidade 
de sua contribuição nos campos da ciência, das artes ou das 
humanidades;

 - III- prova didática;
 - IV- prova escrita.
 - O memorial deverá ser elaborado de modo que resultem 

nítidas e separadas as atividades desenvolvidas pelo candidato 
antes e após a obtenção do título de Doutor.

 - Para efeito de atribuição de nota, serão consideradas pre-
ferencialmente as atividades desenvolvidas pelo candidato após 
o doutoramento e na seguinte ordem decrescente de valores:

 -  - I-  - atividades de ensino (peso 3);
 -  - a) graduação;
 -  - b) pós-graduação;
 -  - c) extensão.
 - II- atividades de pesquisa (peso 3);
 - III- atividades de extensão universitária (peso 2);
 - IV- atividades de gestão (peso 2).
 - A prova de defesa de tese ou de texto que sistematize 

criticamente a obra do candidato, ou parte dela, terá a forma de 
uma arguição pública, na qual cada examinador terá 30 (trinta) 
minutos para sua arguição, cabendo ao candidato tempo igual 
de resposta.

 - Havendo acordo mútuo, poderá haver diálogo e neste 
caso, os tempos serão somados.

 - A prova didática será pública e terá a forma de aula, com 
duração de, no mínimo, 50 (cinquenta) e no máximo 60 (sessen-
ta) minutos, cujo ponto sorteado com 24 (vinte e quatro horas) 
de antecedência, de uma lista de 10 (dez) pontos organizada 
pela Comissão Examinadora, a partir do programa do concurso.

 - A prova escrita, que versará sobre ponto sorteado de uma 
lista de 10 (dez) pontos organizada pela Comissão Examinadora, 
a partir do programa do concurso, terá a duração de 5 (cinco) 
horas, podendo uma hora ser destinada à consulta de material 
e organização de roteiro e as 4 (quatro) horas restantes desti-
nadas à redação.

 - Concluída a prova escrita, o candidato procederá à leitura 
do texto em sessão pública perante a Comissão Examinadora.

 - A critério da Comissão Examinadora poderá ser elaborada 
lista única de 10 (dez) pontos para as provas didática e escrita 
e, nesse caso, os pontos sorteados em cada prova deverão ser 
necessariamente distintos.

 - Na avaliação do candidato será adotado o critério de 
notas de 0 (zero) a 10 (dez) em todas as provas.

As provas de julgamento do memorial e de defesa de tese 
ou de texto que sistematize criticamente a obra do candidato, ou 
parte dela, terão peso 2 (dois) e as demais provas peso 1 (um).

 - Serão considerados aprovados os candidatos que obtive-
rem média final igual ou superior a 7 (sete) com, pelo menos, 3 
(três) examinadores, de acordo com o inciso VI do Artigo 128 do 
Regimento Geral da UNESP.

 - A denominação do título a ser conferido será “Livre-
-Docente em “SOLOS”.

 - A aprovação não implica o aproveitamento obrigatório 
do candidato como docente da Unidade onde for realizado o 
Concurso de Livre-Docente.

 - Aplicam-se ao presente concurso as normas estabelecidas 
pela Resolução Unesp 27, de 15-4-2009, publicada no DOE de 
16-4-2009, alterada pela Resolução Unesp 42, de 02-06-2016, 
publicada no DOE de 03-06-2016 e as disposições Estatutárias e 
Regimentais da Universidade Estadual Paulista.

 INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS
 INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS
Edital IQSC/USP – 19/2017
CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO JULGADORA E CONVOCA-

ÇÃO PARA AS PROVAS.
O Diretor torna público que a Congregação do Instituto 

de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo, em 
sessão de 25 de agosto de 2017, aprovou os seguintes membros 
para a composição da Comissão Julgadora do concurso para 
provimento do cargo de Professor Titular número 266230, MS-6 
em RDIDP, junto ao Departamento de Físico-Química do Instituto 
de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo, na 
área conhecimento Química Geral, a que se refere o edital – 
017/2016, com os nomes que se seguem: Membros Titulares: 
Prof. Dr. Germano Tremiliosi Filho (Professor Titular) do Departa-
mento de Físico-Química do Instituto de Química de São Carlos 
da Universidade de São Paulo; Prof. Dr. Luiz Henrique Catalani 
(Professor Titular) do Departamento de Química Fundamental 
do Instituto de Química da Universidade de São Paulo; Prof. Dr. 
Sidney José Lima Ribeiro (Professor Titular) do Departamento de 
Química Geral e Inorgânica do Instituto de Química da Universi-
dade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” de Araraquara; 
Prof. Dr. Jairton Dupont (Professor Titular) do Departamento de 
Química Orgânica do Instituto de Química da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul; Prof. Dr. Watson Loh (Professor Titular) 
do Departamento de Fisico-Química do Instituto de Química da 
Universidade Estadual de Campinas. Membros Suplentes: Prof. 
Dr. Emanuel Carrilho (Professor Titular) do Departamento de 
Química e Física Molecular e Prof. Dr. Marcelo Henrique Gehlen 
(Professor Titular) do Departamento de Físico-Química, ambos 
do Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São 
Paulo; Profa. Dra. Heloise de Oliveira Pastore (Professor Titular) 
do Departamento de Química Inorgânica, Prof. Dr. Lauro Tatsuo 
Kubota (Professor Titular) do Departamento de Química Analítica 
Prof. Dr. Célio Pasquini (Professor Titular) do Departamento de 
Química Analítica, todos do Instituto de Química da Universi-
dade Estadual de Campinas; Prof. Dr. Mauro Bertotti (Professor 
Titular) do Departamento de Química Fundamental do Instituto 
de Química da Universidade de São Paulo; Prof. Dr. Ronaldo Aloi-
se Pilli (Professor Titular) do Departamento de Química Orgânica 
do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas e 
Prof. Dr. Henrique Eisi Toma (Professor Titular) do Departamento 
de Química Fundamental do Instituto de Química da Universi-
dade de São Paulo. O Prof. Dr. Germano Tremiliosi Filho será o 
Presidência da Comissão Julgadora por ser o professor titular, 
em exercício na Unidade, indicado pela Congregação e o Prof. 
Dr. Emanuel Carrilho como suplente do Presidente da Comissão 
Julgadora. As provas do concurso terão início às 8 horas do dia 
30 de outubro de 2017, no Anfiteatro do Instituto de Química de 
São Carlos, à Av. Trabalhador São-carlense, 400, em São Carlos 
– SP. Ficam convocados por este edital os candidatos inscritos e 
os membros da Comissão Julgadora.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação
 Edital nº 159/2017 – STDARH/FAAC – RESULTADO FINAL
O Diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 

do Câmpus de Bauru, nos termos do Despacho nº 191/2017-D.
FAAC e no uso de suas atribuições, torna público o resultado 
final obtido no Concurso Público de Provas e Títulos para 
Professor Substituto, em jornada de 12 (doze) horas semanais 
de trabalho, junto ao Departamento de Artes e Representação 
Gráfica, no conjunto de disciplinas “ATELIÊ-LABORATÓRIO DE 
CERÂMICA: PROJEÇÕES NA CONTEMPORANEIDADE; ATELIÊ-
-LABORATÓRIO DE TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO: PLANOGRAVU-
RA; ATELIÊ-LABORATÓRIO DE POÉTICAS DO DESENHO”, objeto 
do Edital de Abertura de Inscrições nº 144/2017 – STDARH/
FAAC, publicado no DOE de 26/08/2017, Seção I, páginas 192 e 
193, realizado nos dias 18 e 19 de setembro de 2017, cabendo 
recurso, sob os aspectos formal e legal, no prazo de 03 (três) 
dias úteis, contados da data da publicação deste Edital no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo – DOE, a saber:

candidata MARIA CLAUDIA DE SOUSA – RG nº 26.673.429-
7: prova de títulos (análise curricular) – peso 2 – 7,00 (14,00 
pontos); prova didática – peso 1 – 10,00; média final – 8,00.

À vista do resultado apresentado, a Comissão Examinadora 
considerou a candidata MARIA CLAUDIA DE SOUSA aprovada, 
indicando-a para contratação como Professor Substituto confor-
me acima descrito.

(Processo nº 795/2017 – FAAC/C.Bauru)

 CAMPUS DE JABOTICABAL
 Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias
 EDITAL nº 26-2017-DTAc.
 - CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-

-DOCENTE, NO CONJUNTO DE DISCIPLINAS SOLOS; MANEJO E 
CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA; CONSERVAÇÃO DO SOLO 
E DA ÁGUA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SOLOS E ADUBOS.

 - Acham-se abertas por um período de 30 dias, contados a 
partir da publicação deste Edital no DOE, de segunda a sexta-
-feira, das 7h30min às 11h e das 13h30min às 17h, na Seção 
Técnica de Comunicações, da Unesp, Câmpus de Jaboticabal, 
situada na Via de Acesso Prof. Paulo Donato Castellane, s/nº, 
Zona Rural, as inscrições ao concurso para obtenção do título 
de Livre-Docente, no conjunto de disciplinas Solos; Manejo e 
Conservação do Solo e da Água; Conservação do Solo e da Água, 
do Departamento de Solos e Adubos.

 - Poderão inscrever-se no concurso somente candidatos 
portadores do título de Doutor, obtido ou reconhecido em 
programa de pós-graduação recomendado pela Capes, que 
tenha sido conferido pelo menos 6 (seis) anos antes da data 
de inscrição.

 - Além do título de Doutor, o candidato deverá comprovar 
6 (seis) anos de atividades em ensino de graduação, após o 
doutorado. Deverá também satisfazer no ato da inscrição, os 
seguintes critérios:

I- - comprovar vínculo a programa de pós-graduação stricto 
sensu, recomendado pela Capes, na Unesp ou fora dela, na 
qualidade de docente e orientador credenciado;

II- - possuir, pelo menos, 2 (duas) orientações concluídas em 
programas de pós-graduação stricto sensu, recomendado pela 
Capes, mestrado ou doutorado.

III- - possuir, pelo menos, 10 (dez) publicações científicas 
entre artigos completos em revistas referenciadas em base de 
dados, indexadores e portais de periódicos com reconhecida 
qualidade na área, trabalhos completos em anais de eventos 
de âmbito nacional ou internacional de comprovada relevância 
na área de conhecimento, livros, capítulos de livros, partituras, 
obras artísticas e patentes concedidas;

IV- - ter coordenado, pelo menos um, projeto de pesquisa, 
extensão ou ensino com financiamento e avaliação externos 
à Unesp;

V- - ter coordenado projeto de núcleo de ensino ou progra-
ma de educação tutorial (PET);

VI- - ter coordenado projeto de extensão universitária 
credenciados em IES;

VII- - ter participado, como membro titular, de atividades 
administrativas ou de gestão acadêmica em pelo menos 2 (dois) 
órgãos colegiados da Universidade;

§4º - Havendo concordância do candidato, a prova poderá 
desenvolver-se sob a forma de diálogo, observado o prazo global 
de sessenta minutos.

7 - Ao término da apreciação das provas, cada examinador 
atribuirá a cada candidato nota final, que será a média ponde-
rada das notas por ele conferidas, observados os pesos fixados 
no item 3.

8 - As notas das provas poderão variar de zero a dez, com 
aproximação até a primeira casa decimal.

9 - O resultado do concurso será imediatamente proclama-
do pela comissão julgadora, em sessão pública.

10 - Serão considerados habilitados os candidatos que 
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

11 - A indicação dos candidatos será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas.

12 - Será proposto para nomeação o candidato que obtiver 
maior número de indicações da comissão julgadora.

13 - O empate de indicações será decidido pela Congre-
gação, ao apreciar os relatórios da comissão julgadora, preva-
lecendo, sucessivamente, a média geral obtida, o maior título 
universitário e o maior tempo de serviço docente na USP.

14 - 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.

15 - A nomeação do docente aprovado no concurso, assim 
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos 
termos da Resolução 7271 de 2016.

16 - O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatí-
cio exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do Regimento 
Geral da USP.

17 - O concurso terá validade imediata e será proposto 
para nomeação somente o candidato indicado para o cargo 
posto em concurso.

18 - O candidato será convocado para posse pelo Diário 
Oficial do Estado.

Maiores informações bem como as normas pertinentes ao 
concurso encontram-se à disposição dos interessados na Seção 
de Apoio Acadêmico da Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 
situada à Avenida Bandeirantes, 3900, Prédio FEA-RP, Bloco B2, 
sala 40, em Ribeirão Preto, pelo telefone (16) 3315-4331 ou por 
e-mail: atac@fearp.usp.br.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 RETIFICAÇÃO
Na publicação de 14/09/2017, FLC Nº 039/2017, referente 

ao 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; onde se lê “...(Proc.: 17.1.3198.8).”; 
leia-se “...(Proc.: 17.1.3198.8.0).”;

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/

FM/89/2017 - APROVAÇÃO DE COMISSÃO JULGADORA DO 
PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE UM DOCENTE 
POR PRAZO DETERMINADO (PROFESSOR CONTRATADO III) 
JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, 
COM BASE NO PROGRAMA DA DISCIPLINA MOG 0423 - GINE-
COLOGIA (4º ANO).

 - O Diretor da Faculdade de Medicina da USP, ad referedum 
do CTA, aprovou a indicação da seguinte Comissão Julgadora 
para o Processo Seletivo para a contratação de um docente por 
prazo determinado (Professor Contratado III) junto ao Departa-
mento de Obstetrícia e Ginecologia, com base no programa da 
Disciplina MOG 0423 - Ginecologia (4º ano), referente ao edital 
ATAC/FM/050/2017:

DO DEPARTAMENTO:
Prof. Dr. Edmund Chada Baracat - Presidente
Prof. Dr. Nilson Roberto de Melo - Suplente
Prof. Dr. José Maria Soares Junior - Suplente
DE FORA DO DEPARTAMENTO
Prof. Dr. Joaquim Edson Vieira - Departamento de Cirurgia 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Prof. Dr. Manuel de Jesus Simões - Escola Paulista de Medi-

cina da Universidade Federal de São Paulo
Prof. Dr. Afonso Celso Pinto Nazário - Escola Paulista de 

Medicina da Universidade Federal de São Paulo - Suplente
Prof. Dr. Luiz Kulay Junior - Escola Paulista de Medicina da 

Universidade Federal de São Paulo - Suplente
Prof. Dr. Wanderley Marques Bernardo - Centro de Desen-

volvimento de Educação Médica da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo - Suplente

Prof. Dr. Claudio Cohen - Departamento de Medicina Legal, 
Ética Médica e Medicina Social e do Trabalho da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo - Suplente

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/90/2017 - APROVAÇÃO DE COMISSÃO JULGADORA DO 
PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE UM DOCENTE 
POR PRAZO DETERMINADO (PROFESSOR CONTRATADO III) 
JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, 
COM BASE NO PROGRAMA DA DISCIPLINA MOG 0513 - ESTÁ-
GIO HOSPITALAR EM GINECOLOGIA (5º ANO).

 - O Diretor da Faculdade de Medicina da USP, ad referedum 
do CTA, aprovou a indicação da seguinte Comissão Julgadora 
para o Processo Seletivo para a contratação de um docente por 
prazo determinado (Professor Contratado III) junto ao Departa-
mento de Obstetrícia e Ginecologia, com base no programa da 
Disciplina MOG 0513 - Estágio Hospitalar em Ginecologia (5º 
ano), referente ao edital ATAC/FM/048/2017:

DO DEPARTAMENTO:
Prof. Dr. Edmund Chada Baracat - Presidente
Prof. Dr. Nilson Roberto de Melo - Suplente
Prof. Dr. José Maria Soares Junior - Suplente
DE FORA DO DEPARTAMENTO
Prof. Dr. Joaquim Edson Vieira - Departamento de Cirurgia 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Prof. Dr. Wanderley Marques Bernardo - Centro de Desen-

volvimento de Educação Médica da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

Prof. Dr. Afonso Celso Pinto Nazário - Escola Paulista de 
Medicina da Universidade Federal de São Paulo - Suplente

Prof. Dr. Luiz Kulay Junior - Escola Paulista de Medicina da 
Universidade Federal de São Paulo - Suplente

Prof. Dr. Manuel de Jesus Simões - Escola Paulista de Medici-
na da Universidade Federal de São Paulo - Suplente

Prof. Dr. Claudio Cohen - Departamento de Medicina Legal, 
Ética Médica e Medicina Social e do Trabalho da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo - Suplente

 INSTITUTO DE FÍSICA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO INSTITUTO DE FÍSICA
Edital IFUSP Nº 20/17
CONVOCAÇÃO
O Instituto de Física da USP convoca o candidato VICTOR 

RAPHAEL DE CASTRO MOURÃO ROQUE a comparecer ao Órgão 
de Pessoal do IFUSP, sito à Rua do Matão 1371, Ala I, sala 317, 
Cidade Universitária, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
a partir da data da publicação do presente edital, das 09h00 às 
17h00, munido de todos os documentos para dar andamento 
à sua contratação, conforme Editais IF-12/17, de Abertura de 
Inscrições para Processo Seletivo Simplificado, publicado no 
D.O.E. de 22/07/2017, e Edital IF-18/17, de Resultado Final e 
Homologação, publicado no D.O.E. de 15/09/2017, respectiva-
mente, para a função de Professor Contratado III (Professor 
Doutor), referência MS-3.1, em jornada de 12 horas semanais 
de trabalho.

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE 
RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇAO E CONTABI-

LIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Edital FEA-RP 031/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE TÍTULOS E 

PROVAS PARA O PROVIMENTO DE UM CARGO DE PROFESSOR 
TITULAR NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA FACUL-
DADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE 
RIBEIRÃO PRETO (FEA-RP) DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

O Diretor da Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
torna público a todos os interessados que, de acordo com 
o decidido pela Congregação em sessão ordinária realizada 
em 24/08/2017, estarão abertas, pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, com início às 8 horas (horário de Brasília) do dia 
25/09/2017 e término às 18 horas (horário de Brasília) do dia 
23/03/2018, as inscrições ao concurso público de títulos e provas 
para provimento de 01 (um) cargo de Professor Titular, referência 
MS-6, em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa 
(RDIDP), claro/cargo nº 222.488, com o salário de R$ 15.862,33 
(maio/2016),no Departamento de Contabilidade, nos termos do 
art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e o respectivo 
programa que segue:

1) Controladoria e contabilidade governamental;
2) O processo de pesquisa em controladoria: princípios 

fundamentais e suas implicações metodológicas;
3) Métodos quantitativos em finanças com variáveis con-

tábeis;
4) Contabilidade tributária;
5) Tecnologias de aprendizagem aplicadas à Contabilidade.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto, no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 
Ribeirão Preto conforme Resolução USP-5.897, de 22-12-2010.

1. - 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 
requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, conten-
do dados pessoais e o 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.
§ 1º - Elementos comprobatórios do memorial referido no 

inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais 
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até 
o último dia útil que antecede o início do concurso.

§ 2º - 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.

§ 3º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se 
encontram em sua situação regular no Brasil.

§ 4º - 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.

§ 5º - Caso o candidato não satisfaça a exigência do inciso 
II, e desde que não pertença a nenhuma categoria docente na 
USP, poderá requerer sua inscrição como especialista de reco-
nhecido 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 da FEA-RP/USP.

§ 6º - 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.

§ 7º - É de responsabilidade exclusiva do candidato o 
acompanhamento de todas as etapas referentes ao concurso no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Executivo I, Seção 
‘Concursos’, Subseção Universidade de São Paulo.

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

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e oitenta dias, a contar da data da publicação 
no Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de 
acordo com o artigo 151, parágrafo segundo, do Regimento 
Geral da USP.

3 - As provas constarão de:
I. julgamento dos títulos, com peso 4 (quatro);
II. prova pública oral de erudição, com peso 2 (dois);
III. prova pública de arguição, com peso 4 (quatro)
Parágrafo primeiro: A convocação dos inscritos para a 

realização das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo segundo: Os candidatos que se apresentarem 

depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.
4 - O julgamento dos títulos, expresso mediante nota 

global, deverá refletir o mérito 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 comu-

nidade;
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 pública e realizada 
com base no programa previsto neste edital, de acordo com o 
artigo 156 do Regimento Geral da USP.

I - Compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhi-
do pelo candidato é pertinente ao programa.

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.

6 – De acordo com o previsto no art. 40 do Regimento da 
FEA-RP, a prova pública de arguição constará de defesa pública 
de trabalhos originais publicados pelo candidato, preferencial-
mente, nos cinco anos imediatamente anteriores à inscrição.

§1º - A juízo de cada membro da comissão julgadora, o 
candidato poderá também ser arguido sobre trabalhos inéditos 
ou atividades realizadas no mesmo período, dentre as previstas 
nos incisos I a VI do art. 154 do Regimento Geral.

§2º - Os examinadores darão ciência ao candidato das 
obras e atividades sobre as quais versarão as respectivas 
arguições, no prazo mínimo de 12 (doze) horas e máximo de 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência, conforme definição da 
comissão julgadora.

§3º - A duração da arguição não excederá o prazo de trinta 
minutos por examinador, cabendo ao candidato igual prazo 
para responder.
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