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ambiente educativo visando a produção de conhecimento que 
compõem a leitura e a redação de textos relativos à disciplina.

• SMA0340-Introdução aos Estudos da Educação
Apresentar e discutir algumas questões centrais da edu-

cação e da escolaridade básica em suas vinculações com o 
exercício da cidadania, por meio do exame geral de aspectos 
fundamentais da cultura das instituições educacionais, de suas 
práticas, de seus agentes sociais, seus princípios e valores. For-
necer ao aluno do curso de Matemática um contato sistemático 
com as questões educacionais veiculadas pela imprensa nacio-
nal e/ou internacional, com a finalidade de despertá-lo para 
o posicionamento crítico-reflexivo frente aos acontecimentos 
atuais que envolvem a Educação e a melhoria do ensino público. 
Proporcionar a leitura e interpretação de textos de alguns pensa-
dores da Educação Nacional.

• SLC0605-Introdução aos Estudos da Educação I
Funções da Filosofia, História e Sociologia das instituições 

educacionais na formação de professores. Qualidade na Educa-
ção: a Educação e o mundo do trabalho; projetos individuais e 
coletivos; qualidade versus quantidade. A ideia de Projetos. Tole-
rância e Cidadania em Educação. Escola Pública: autonomia e 
valorização do professor. Docência sem discência? Ensinar não é 
transferir conhecimentos. Ensinar como especificidade humana. 
Atividades dirigidas para o desenvolvimento de "Práticas como 
Componentes Curriculares", envolvendo visitas e trabalhos 
práticos nas escolas.

• SLC0612 - Estágio Supervisionado em Ensino de Mate-
mática I

O papel do professor de Matemática na formação do pen-
samento científico. A influência da concepção desse papel na 
prática pedagógica. O currículo de Matemática no Ensino Fun-
damental nos documentos curriculares oficiais de Matemática. 
Análise de temas do ensino de Matemática, como: dificuldades 
básicas, materiais didáticos convencionais, materiais didáticos 
alternativos, etc. Elaboração e aplicação de um plano de está-
gio em Matemática visando o domínio da gestão do ensino e 
aprendizagem e aquisição de habilidades de dinâmica e manejo 
de sala de aula, incluindo avaliação de caráter progressivo e 
atividades de recuperação contínua. Domínio dos fundamen-
tos da Didática e da Metodologia do Ensino da Matemática. 
Atividades dirigidas para o desenvolvimento de "Práticas como 
Componentes Curriculares", envolvendo visitas e trabalhos 
práticos nas escolas.

• SLC614- Didática
Relações entre Filosofia, Educação, Pedagogia e Didática. 

Os métodos de ensino: as várias abordagens do processo sob o 
ponto de vista didático. Planejamento (Projeto Político Pedagó-
gico da escola, plano de ensino e plano de aula). Avaliação das 
atividades didáticas (avaliação classificatória e avaliação forma-
tiva, auto-avaliação). Ética e cidadania no exercício pedagógico 
e suas relações com a didática. Novos recursos tecnológicos 
e sua influência sobre o "fazer pedagógico". Observação e 
intervenção na prática escolar para a aproximação dos conte-
údos anteriores com a prática docente e suas possibilidades de 
mudança. Projetos Integrados. Atividades dirigidas para o desen-
volvimento de "Práticas como Componentes Curriculares", 
envolvendo visitas e trabalhos práticos nas escolas. Dinâmica e 
manejo de sala de aula.
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Professor Contratado III (MS-3.1, para os contratados com título 
de Doutor), com salário de R$ 1.849,66, ou como Professor Con-
tratado II (MS-2, para os contratados com título de Mestre), com 
salário de R$ 1.322,41, referência mês de maio de 2016, com 
jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, claro/cargo 
nº 1244728, junto ao Departamento de Matemática (SMA), nos 
termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem 
como das Resoluções nº 7.354/17 e 7.391/17.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo Conselho Técnico-Administrativo do ICMC após o término 
do período de inscrições e de acordo com os termos das Resolu-
ções nº 7.354/17 e 7.391/17.

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/, no período 
acima indicado, devendo o candidato apresentar requerimento 
dirigido ao Diretor do ICMC (disponível no link

icmc.usp.br/e/cfdeb), contendo dados pessoais, acompanha-
do 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 Pro-

fessor 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 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

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

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser 
contratado, deverá ministrar as disciplinas: SMA0338-Estrutura 
e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio, SMA0340-
-Introdução aos Estudos da Educação, SLC0605-Introdução aos 
Estudos da Educação I, SLC0612 - Estágio Supervisionado em 
Ensino de Matemática I e SLC0614-Didática.

5. O processo seletivo será processado por meio de ava-
liações 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, sucessivamen-
te, 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 convoca-
ções 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 candi-
datos 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, terão pesos iguais (peso 25) e 
serão realizadas em uma única fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita
II. Prova Didática
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 con-
sulta 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 candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

6.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são 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 sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência 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 serão iguais e, para o cálculo da 
média individual, a soma dos pesos será o quociente de divisão.

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

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
• SMA0338-Estrutura e Funcionamento do Ensino Funda-

mental e Médio
A educação no Brasil. O sistema escolar brasileiro. A estru-

tura administrativa do ensino. A estrutura didática do ensino. 
Estrutura e funcionamento do ensino fundamental e médio e 
suas relações com a prática docente. Inserção (na) e reflexão 
sobre a realidade escolar brasileira. Mudanças e problemas 
atuais sobre o ensino. O Ensino nas Constituições Brasileiras. 
Aspectos dos LDBs (4024/61, 5692/71 e 9394/96). Estudo da 
nova LDB (9394/96). Projetos Integrados: relacionar os docu-
mentos oficiais de ensino com as práticas cotidianas do profes-
sor e sobre como o conhecimento desses documentos pode ser 
usado para transformar as aulas de Matemática, para além das 
metodologias tradicionais de ensino. Uso de diferentes lingua-
gens por meio das tecnologias de comunicação e informação no 

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA DA USP
EDITAL – ATAD/FM/ 06 /2017 - CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

convoca
candidato DRª. IOLANDA DE FATIMA LOPES CALVO TIBÉRIO 

a comparecer no Centro de Serviços Compartilhados Recursos 
em Humanos do Quadrilátero da Saúde, sito à Av. Dr. Arnaldo, 
nº 455, no prazo de 05 ( cinco) dias úteis, a partir da publicação 
presente Edital, das 09h00min ás 15h30min, munido de todos os 
documentos para dar andamento à nomeação como Professor 
Doutor 1.cargo nº1233793 , referência MS-3, em RDIDP, junto 
ao Departamento de Clínica Médica, com base no programa 
da Disciplina de Graduação MSP 1042 Processo Saúde-Doença 
–Cuidado II, conforme Editais ATAC/FM/016/2017 e ATAC/
FM/79/2017, de Abertura de Inscrições ao concurso de Resultado 
Final e Homologação, respectivamente.

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 
PRETO
 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL FMRP-USP Nº 020/2017 de CONVOCAÇÃO PARA 

AS PROVAS
 - Terá início no dia 28 de setembro de 2017, às 08:30 horas, 

na Sala Alda do Prado Roma no Prédio Central 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, (MS-3.1, para os contratados com 
título de Doutor), ou como Professor Contratado II (MS-2, para 
os contratados com título de Mestre), em jornada de 12 horas 
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Neurociências 
e Ciências do Comportamento na Área de Terapia Ocupacional 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo, referente ao Edital FMRP-USP Nº 014/2017, publicado 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 16 de agosto de 
2017, página 188, ao qual está inscrita a única candidata, Mes-
tre Daniela Nakandakari Goia. O presente processo seletivo será 
realizado entre os dias 28 e 29 de setembro de 2017.

 - A Comissão Julgadora ficou assim constituída pelos 
Professores Doutores: Membros Efetivos: Carla da Silva Santana 
(Presidente) Professora Doutora do Departamento de Neurociên-
cias e Ciências do Comportamento da FMRP USP; Débora Couto 
Carrijo, Professora Doutora do Departamento de Terapia Ocupa-
cional da UFSC e Beatriz Cardoso Lobato, Professora Doutora do 
Departamento de Terapia Ocupacional do Instituto de Ciências 
da Saúde da UFTM. Membros Suplentes: Anamaria Siriani, Pro-
fessora Associada do Departamento de Biomecânica, Medicina 
e Reabilitação do Aparelho Locomotor da FMRP USP; Marisa de 
Cássia Registro Fonseca, Professora Associada do Departamento 
de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomo-
tor da FMRP USP e Cláudia Ferreira da Rosa Sobreira, Professora 
Doutora do Departamento de Neurociências e Ciências do Com-
portamento da FMRP USP todas docentes da FMRP.

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

 - FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
 - COMUNICADO FMRP-USP Nº 015/2017
 - Realizou-se entre os dias 12 a 15 de setembro de 2017, 

nesta Faculdade, o Processo Seletivo de Provas para a contrata-
ção de 01 (um) docente por prazo determinado, como Professor 
Contratado III, (MS-3.1, para os contratados com título de Dou-
tor), ou como Professor Contratado II (MS-2, para os contratados 
com título de Mestre), em jornada de 12 horas semanais de tra-
balho, junto ao Departamento de Puericultura e Pediatria – Área 
de Nutrição, referente ao Edital FMRP nº 012/2017 publicado 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 08 de agosto 
de 2017. O Relatório Final elaborado pela Comissão de Seleção 
do Processo Seletivo concluiu, diante dos resultados das Provas 
e pelo Quadro Geral de Notas, que as candidatas Doutoras Ana 
Vitoria Barban Margutti, Mirele Savegnago Mialich Grecco e 
Thalia Manfrin Martins Deminice foram aprovadas e classifi-
cadas respectivamente em Primeiro, Segundo e Terceiro lugar, 
pelos membros da Comissão de Seleção do Processo Seletivo, 
para ocupar o cargo de Professor Contratado III (Título de Dou-
tor). A Dra. Mariele Castilho Pansani não compareceu para as 
provas e a Dra. Telma Maria Braga Costa desistiu de participar 
das provas a partir do primeiro dia do concurso.

 - Tendo em vista o resultado acima discriminado, apresen-
tado ao Conselho Técnico Administrativo da FMRP - USP, em 19 
de setembro de 2017, o Senhor Vice-Diretor, em exercício aprova 
“ad referendum” a homologação do Relatório Final, elaborado 
pela Comissão de Seleção do Processo Seletivo.

 INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
 Instituto de Biociências
Edital IB/AAcad/27/2017
Concurso público para provimento de um cargo na cate-

goria de Professor Doutor, na área de “Conservação e Ecologia 
Animal”, junto ao Departamento de Ecologia do Instituto de 
Biociências da Universidade de São Paulo, conforme edital IB/
AAcad/15/2017.

O Diretor do Instituto de Biociências comunica a retificação 
do edital IB/AAcad/26/2017, publicado em 12 de setembro de 
2017, de aprovação de inscrições e indicação de comissão julga-
dora para o concurso público de provimento de claro de Profes-
sor Doutor junto ao Departamento de Ecologia do IB-USP, área 
“Conservação e Ecologia Animal”. O nome correto da candidata 
é Annelise de Souza Rosa e não como constou.

 Instituto de Biociências
Edital IB/AAcad/28/2017
O Instituto de Biociências da USP convoca o candidato 

Taran Grant, inscrito no concurso público para obtenção do 
título de professor livre-docente junto ao Departamento de 
Zoologia do IB-USP, área “Princípios de Sistemática e Biogeo-
grafia”, de acordo com o Edital IB/AAcad/03/2017 publicado em 
23/02/2017, para as provas correspondentes que serão realiza-
das a partir das 8h30 do dia 28 de setembro de 2017, prosse-
guindo no dia 29 de setembro, no Departamento de Zoologia do 
IB-USP. A Comissão Julgadora será composta pelos Professores 
Cristina Yumi Miyaki, Professora Associada do Departamento 
de Genética e Biologia Evolutiva do IB-USP (Presidente), Sergio 
Antonio Vanin, Professor Titular aposentado do Departamento 
de Zoologia do IB-USP, Mário César Cardoso de Pinna, Professor 
Titular do Museu de Zoologia da USP, Dalton de Souza Amorim, 
Professor Titular da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da USP e Célio Fernando Baptista Haddad, Profes-
sor Titular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho”, campus de Rio Claro. Suplentes: Miguel Trefaut Urbano 
Rodrigues, Professor Titular do Departamento de Zoologia do 
IB-USP e André Victor Lucci Freitas, Professor Titular da Universi-
dade Estadual de Campinas.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO
 Edital ATAc/ICMC/SMA-USP nº 083/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
O Diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de 

Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo torna 
público a todos os interessados que, conforme aprovação “ad 
referendum” do Conselho Técnico-Administrativo (CTA), em 
19.09.2017, estarão abertas por 10 dias, no período das 08h30 
do dia 25.09.2017 às 17h do dia 04.10.2017 (horário oficial 
de Brasília/DF), as inscrições para o processo seletivo para a 
contratação de 01 (um) docente por prazo determinado, como 

pela USP ou de validade nacional. O Diploma do candidato está 
em fase final de reconhecimento pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UNIRIO), e de acordo com as normas vigentes 
não preenche os requisitos para o deferimento da inscrição.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
Comunicado
 - A Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 

São Paulo comunica que as candidatas Elizabeth Kyoko Wada e 
Rosana Biggnami não compareceram no dia 12.09.2017 para a 
realização das Provas conforme Edital ECA/USP Nº 50/2017 de 
Convocação Para as Provas, publicado no D.O.E. de 07.07.2017 
para o Processo Seletivo para contratação de Docente – (Con-
trato Temporário – Resoluções 5872/2010 e 7354/2017) para 
Professor Contratado III (Professor Doutor) nas disciplinas de 
“CRP-0453: Fundamentos da Hospitalidade, CRP-0469: Análise 
Estrutural do Turismo, CRP-0485: Métodos de Pesquisa em 
Turismo, CRP-0455: Turismo e Relações Interpessoais, CRP-
0467: Fundamentos do Lazer, CRP-0466: Dimensão e Dinâmica 
do Turismo e CRP-0461: Epistemologia do Conhecimento em 
Turismo”, aberto através do Edital Nº 44/2017/ECA, publicado 
no D.O.E. de 08.08.2017.

 ESCOLA DE ENFERMAGEM
 Edital EE nº 03/2017
CONVOCAÇÃO
A Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, 

convoca a candidata BÁRBARA BARRINUEVO BONINI a compa-
recer ao Centro de Serviço Compartilhado em Recursos Huma-
nos do Quadrilátero da Saúde, sito à Avenida Doutor Arnaldo, 
455, Cerqueira César, no prazo de 05 dias úteis, contados a partir 
da data da publicação do presente edital, munida de todos os 
documentos para dar andamento à sua contratação como Pro-
fessor Contratado III (Professor Doutor), conforme Edital ATAc 
nº 032/2017 de Abertura de Inscrições para Processo Seletivo 
Simplificado, publicado no D.O.E de 17/08/2017, e Edital ATAc 
nº 047/2017 de Homologação de Resultado Final, publicado no 
D.O.E. de 15/09/2017.

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

PRETO - USP
EDITAL ATAC/FCFRP 024/2017, DE 20.09.2017
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
A Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 

da USP convoca o candidato Prof. Dr. MARCELO DIAS BARUFFI 
inscrito no Concurso de Títulos e Provas para obtenção do Título 
de Livre-Docência, junto ao Departamento de Análises Clínicas, 
Toxicológicas e Bromatológicas da Faculdade de Ciências Far-
macêuticas de Ribeirão Preto da USP, com base com base no 
programa do conjunto de disciplinas: Atenção Diagnóstica em 
Doenças Hematológicas, Imunológicas, Metabólicas e Endocri-
nológicas; Atenção Diagnóstica em Doenças Infecciosas e Para-
sitárias e Métodos Imunológicos, conforme Edital ATAc/FCFRP 
05/2017, publicado no Diário Oficial do Estado 21.03.2017, para 
as provas correspondentes que serão realizadas nos dias 26 e 
27 de outubro de 2017, a partir das 8h30min, nas dependências 
da FCFRP/USP. O candidato deverá comparecer no dia 26 de 
outubro de 2017 às 8h30min, na Sala de Reuniões da FCFRP/
USP, para conhecimento do cronograma das provas.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 Edital FEUSP nº 51/2017
RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
A Diretora da Faculdade de Educação da USP torna públi-

co o Resultado Final da 1ª etapa do Processo Seletivo para 
contratação de um Professor Contratado III (MS-3.1, para os 
contratados com título de Doutor), como Professor Contratado 
II (MS-2, para os contratados com título de Mestre), ou como 
Professor Contratado I (MS-1, para os contratados somente 
portadores de diploma de graduação), por prazo determinado, 
em jornada de 12 horas semanais, até 31/7/2018, para atuar 
nas disciplinas “EDM0439 – Metodologia do Ensino de Espanhol 
I” e “EDM0440 – Metodologia do Ensino de Espanhol II", nos 
termos do Edital FEUSP 026/2017.

Não houve candidatos aprovados para a vaga de Professor 
Contratado III.

Tendo em vista o resultado acima discriminado, a Comissão 
de Seleção da 1ª etapa do Processo Seletivo apresentou o Rela-
tório Final à Chefia do EDM, que o aprovou “ad referendum” 
do Conselho do EDM, em 18/9/2017, e à Direção da Faculdade 
de Educação/USP, que o aprovou, “ad referendum” do Conselho 
Técnico Administrativo, em 19/9/2017.

 COMUNICADO
A Diretora da Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo comunica que em 20/9/2017 aprovou, “ad refe-
rendum” do Conselho Técnico Administrativo, a composição 
da Comissão Julgadora da 2ª etapa do Processo Seletivo para 
contratação Professor Contratado III (MS-3.1, para os portadores 
de título de Doutor), ou Professor Contratado II (MS-2, para 
os portadores de título de Mestre), ou Professor Contratado I 
(MS-1, para os portadores de diploma de graduação), conforme 
Edital FEUSP nº 026/2017, publicado no D.O.E. de 19/7/2017 - 
considerando que não houve candidatos portadores do título de 
doutor aprovados na 1ª etapa - como segue: Membros Titulares: 
Profa. Ana Paula Martinez Duboc (EDM/FEUSP), Prof. Benivaldo 
José de Araújo Junior (DLM-FFLCH/USP), Profa. Maria Cibele 
González Pellizzari Alonso (FECAP/Colégio Miguel de Cervantes). 
Membros Suplentes: Prof. Émerson de Pietri (EDM/FEUSP) e Prof. 
Rogério de Almeida (EDA-FEUSP).

 EDITAL FEUSP 52/2017
A Faculdade de Educação da USP convoca as candidatas 

Telma Aparecida Félix da Matta Ccori, Michelle Alves da Silva, 
Simone dos Santos Pereira e Andrea Augusta de Aguiar, inscritas 
no Processo Seletivo para a função de Professor Contratado II 
(MS-2), conforme Edital FEUSP nº 026/2017, publicado no D.O.E. 
de 19/7/2017, para o início da 2ª etapa do Processo que será 
realizada dia 27/9/2017 às 08:00 horas, na Sala 101 do Bloco 
A da FEUSP, à Av. da Universidade, 308, quando deverão tomar 
conhecimento, por escrito, do calendário das provas previstas no 
Edital acima referido.

 RETIFICAÇÃO
No Edital FEUSP 043/2017, publicado no D.O.E. de 

25/8/2017, onde se lê: “Na mesma ocasião, o CTA aprovou a 
composição da Comissão Julgadora do referido Processo Seleti-
vo, como segue: Membros Titulares: Profa. Ana Paula Martinez 
Duboc (EDM/FEUSP), Prof. Benivaldo José de Araújo Junior 
(DLM-FFLCH/USP) e Profa. Maitê Teresa Celada (DLM-FFLCH/
USP); Membros Suplentes: Prof. Valdir Heitor Barzotto (EDM/
FEUSP) e Prof. Rogério de Almeida (EDA/FEUSP)”. Leia-se: “Na 
mesma ocasião, o CTA aprovou a composição da Comissão 
Julgadora do referido Processo Seletivo, como segue: Membros 
Titulares: Profa. Ana Paula Martinez Duboc (EDM/FEUSP), Prof. 
Benivaldo José de Araújo Junior (DLM-FFLCH/USP) e Profa. Maria 
Teresa Celada (DLM-FFLCH/USP); Membros Suplentes: Prof. 
Valdir Heitor Barzotto (EDM/FEUSP) e Prof. Rogério de Almeida 
(EDA/FEUSP).

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 RETIFICAÇAO
Na publicação de 14/09/2017, FLP Nº 040/2017, 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 Ciência Politica, disciplina de 
Ciência Política; onde se lê: “...dia 15 de setembro de 2017 até 
às 17 horas do dia 13 de março de 2017,”; leia-se: “...dia 15 de 
setembro de 2017 até às 17 horas do dia 13 de março de 2018,”.
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