
204 – São Paulo, 127 (181) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 26 de setembro de 2017

1. - 1ª FASE: PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA E 
PROVA ESCRITA DISSERTATIVA

A 1ª fase terá peso 5 e será constituída de 2 provas, a saber:
A PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA (CLASSIFICATÓRIA 

E ELIMINATÓRIA), pontuada de 0 a 75, com 100 questões sob 
forma de teste de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas de 
respostas, sendo correta apenas uma delas. A prova versará sobre o 
conteúdo programático do programa de pré-requisito. As respostas 
deverão ser registradas na FOLHA DE RESPOSTAS ÓPTICA que terá 
de ser obrigatoriamente assinado pelo candidato.

A PROVA ESCRITA DISSERTATIVA (CLASSIFICATÓRIA E ELIMI-
NATÓRIA), pontuada de 0 a 25, com 5 (cinco) questões disserta-
tivas, objetivas e de respostas curtas, versando sobre o conteúdo 
programático do programa de pré-requisito. As respostas deverão 
ser registradas no CADERNO DE RESPOSTAS DISSERTATIVAS, que 
terá de ser obrigatoriamente assinado pelo candidato.

DATA: 19 DE NOVEMBRO DE 2017 (DOMINGO), com apresen-
tação às 7h30, fechamento dos portões às 8h20, início das provas 
às 8h30 e duração de 5 horas, incluindo o preenchimento da folha 
de respostas óptica e do caderno de respostas dissertativas. Não 
será permitida, em hipótese alguma, a entrada de candidatos nas 
salas de exame, após o início das provas. O candidato deverá per-
manecer na sala pelo tempo mínimo de 2 horas.

LOCAL: Rua Deputado Salvador Julianelli, s/n – Barra Funda 
– São Paulo (Próximo à estação de metrô Palmeiras-Barra Funda)

1.1. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.

1.2. Os eventuais erros de digitação de nome, número do 
documento de identidade, sexo, escola de origem e demais dados 
cadastrais, que não comprometam a boa aplicação da prova e/
ou classificação do candidato, deverão ser corrigidos somente por 
ocasião da matrícula.

1.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para 
a prova, com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de 
caneta esferográfica azul ou preta e apresentar o original de um 
dos seguintes documentos:

- Cédula de Identidade – RG; ou
- Carteira Nacional de Habilitação, com foto, dentro do prazo 

de validade; ou
- Passaporte, dentro do prazo de validade; ou
- Carteira do Registro no Conselho Regional de Medicina.
1.4. O documento apresentado deverá estar em perfeitas con-

dições, de forma a permitir a identificação do candidato com clare-
za. Somente será admitido às salas de prova o candidato que estiver 
munido de documento original, com foto, que bem o identifique.

1.5. A FOLHA DE RESPOSTAS ÓPTICA e o CADERNO DE 
RESPOSTAS DISSERTATIVAS serão os únicos documentos válidos 
para correção, devendo o candidato, portanto, conferir as infor-
mações contidas nestes documentos e assinar seu nome no local 
apropriado.

1.5.1. O preenchimento da folha de respostas óptica e o cader-
no de respostas dissertativas são de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá proceder conforme as instruções específicas 
contidas na capa do caderno de questões.

1.5.2. Não haverá substituição da folha de respostas óptica e 
do caderno de respostas dissertativas por erro do candidato.

1.5.3. A identificação de rasura, omissão, duplicidade de res-
postas na folha de resposta óptica e/ou no caderno de respostas 
dissertativas, motivará a anulação da questão.

1.6. Durante a prova não serão permitidas consultas bibliográ-
ficas de qualquer espécie, comunicação entre os candidatos, nem 
a utilização de máquina calculadora, agenda eletrônica ou similar, 
telefone celular, qualquer tipo de relógio ou qualquer material que 
não seja o estritamente necessário para a realização da prova.

1.7. A burla ou a tentativa de burla a qualquer das normas 
definidas neste e/ou em outros Editais relativos ao processo 
seletivo, nos comunicados, nas instruções ao interessado e/ou nas 
instruções constantes da capa do caderno de questões, bem como o 
tratamento desrespeitoso a qualquer pessoa envolvida na aplicação 
da prova, motivarão a eliminação do candidato, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis.

1.8. Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as 
orelhas totalmente descobertas, visíveis à observação dos fiscais de 
sala, durante a realização da prova.

1.9. Será automaticamente excluído do processo seletivo o 
candidato que:

1.9.1. apresentar-se após fechamento dos portões;
1.9.2. não apresentar documento de identificação, nos termos 

deste Edital;
1.9.3. não comparecer a uma das provas, ou em todas, seja 

qual for o motivo alegado;
1.9.4. ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento 

do fiscal;
1.9.5. lançar mão de meios ilícitos para executar a prova;
1.9.6. não devolver a folha de respostas óptica e o caderno de 

respostas dissertativas ao final do tempo previsto para a realização 
da prova;

1.9.7. estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico ou de comunicação (telefones celulares, agenda eletrô-
nica, notebook, smartphone, tablet, smartwatch, receptor, gravador 
ou outros equipamentos similares), bem como de protetores 
auriculares;

1.9.8. estiver usando boné ou chapéu de qualquer espécie, ou 
roupa ou adereço que identifiquem a escola de origem;

1.9.9. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
1.10. Não será permitido portar quaisquer dos equipamentos 

indicados no item 1.9.7.
 - 1.10.1. Os eventuais pertences pessoais dos interessados, 

tais como: bolsas, sacolas, bonés, chapéus, gorros ou similares, 
equipamentos eletrônicos como os indicados no item 1.9.7, deverão 
ser lacrados pelo interessado, antes do início das provas, utilizando 
saco plástico e etiqueta, a serem fornecidos pela Tekyou Soluções 
exclusivamente para tal fim. Os pertences pessoais lacrados serão 
acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala de prova, 
onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos 
candidatos no local de prova.

Os aparelhos telefônicos celulares deverão ser desligados 
antes de serem lacrados com os demais pertences. Os candidatos 
terão que se submeter a um detector de metais;

 - 1.10.2. A Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo e a Tekyou Soluções não se responsabilizarão por perda ou 
extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos 
ocorrido no local de realização das provas, nem por danos neles 
causados.

1.10.3. Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer lacrados 
e desligados até a saída do candidato do local de realização da 
prova.

1.11. No dia da realização da prova, na hipótese de o nome 
do candidato não constar nas listagens oficiais, a Tekyou Soluções 
procederá à inclusão do candidato, mediante a apresentação do 
boleto bancário pago.

A inclusão de que trata este item será realizada de forma 
condicional e será analisada pela Tekyou Soluções, com o intuito de 
se verificar a pertinência da referida inscrição.

1.12. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo 
previsto para a aplicação da prova, que inclui o preenchimento da 
folha de respostas óptica e do caderno de respostas dissertativas 
e sua entrega.

1.13. Não serão admitidas no local da prova outras pessoas 
que não os candidatos ou integrantes da COREME e TEKYOU.

1.14. No caso de sair antes do horário final da prova, desde que 
seja após o tempo mínimo estabelecido, o candidato não poderá 
levar o caderno de questões. Somente após o horário oficial de 
encerramento da prova os candidatos poderão retirar os cadernos 
de questões, que também ficarão disponíveis no site www.fm.usp.
br, após o encerramento da prova.

1.15. Os gabaritos da prova da 1ª fase (prova objetiva de 
múltipla escolha e prova escrita dissertativa) serão divulgados no 
site www.fm.usp.br.

1.16. Todos os candidatos serão submetidos às duas provas da 
1ª fase. A PROVA OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA será corrigida 

4.1.1. No caso de solicitação de redução de 50%:
- Formulário, disponível para tal fim, original devidamente 

preenchido, legível e assinado, conforme mencionado no item 4.1.
Para comprovação da condição de estudante, anexar:
a) cópia simples e legível da certidão ou declaração expedida 

por instituição de ensino pública ou privada, com data recente (a 
partir de agosto/2017).

ou
b) cópia simples e legível da carteira de identidade estudantil 

ou documento similar, expedido por instituição de ensino pública 
ou privada, ou por entidade de representação discente, com foto e 
data de validade vigente.

O devido formulário e cópia legível da documentação perti-
nente deverão ser entregues em 2 vias, para efeito de protocolo.

4.1.2. No caso de isenção da taxa de inscrição
- Formulário, disponível para tal fim, original devidamente 

preenchido, legível e assinado, mencionado no item 4.1.
Para comprovação do pedido de isenção:
O candidato que apresentar uma das seguintes condições 

relacionadas abaixo deverá anexar cópia legível de documento 
comprobatório:

a) a taxa de inscrição for superior a 30% (trinta por cento) 
do vencimento/salário mensal do candidato, quando não tiver 
dependente; ou

b) a taxa for superior a 20% (vinte por cento) do vencimento/
salário mensal do candidato e o mesmo possuir até dois depen-
dentes; ou

c) a taxa for superior a 10% (dez por cento) do vencimento/
salário mensal do candidato e o mesmo tiver mais de dois depen-
dentes; ou

d) o candidato declarar-se impossibilitado de arcar com o 
pagamento da taxa de inscrição e comprovar renda familiar mensal 
igual ou inferior a três salários mínimos ou renda individual igual 
ou inferior a dois salários mínimos; ou

e) inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico) de que trata o Decreto nº 6.135, de 
26 de junho de 2007, devendo indicar o Número de Identificação 
Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico; e

f) comprovar ser membro de família de baixa renda, nos termos 
do Decreto nº 6.135/2007

g) Em qualquer das situações acima descritas o candidato 
estará obrigado a comprovar que não custeou, com recursos pró-
prios, curso preparatório para o processo seletivo para ingresso no 
programa de residência médica e, ainda, ser egresso de instituição 
de ensino superior pública ou ter sido beneficiário de bolsa de 
estudo oficial.

O devido formulário e cópia legível da documentação perti-
nente deverão ser entregues em 2 vias, para efeito de protocolo.

Não serão aceitos documentos enviados pelo Correio ou qual-
quer outra forma de encaminhamento.

4.2. No caso de emprego de fraude pelo candidato beneficiado 
pela redução e isenção da taxa de inscrição, serão adotados os 
procedimentos indicados no art. 4º, da Lei 12.782, de 21/12/2007 e 
se confirmada a presença de ilícito, fica o candidato imediatamente 
excluído do processo seletivo, notificando-se o Ministério Público.

4.3. Em 04/10/2017, o candidato deverá acessar o site acima 
mencionado, para verificar se a sua solicitação de redução de 50% 
do valor da taxa de inscrição ou isenção foi deferida.

4.4. Em 05/10/2017, os eventuais recursos deverão ser entre-
gues, pelo interessado ou terceiros, na COREME, à Av. Dr. Arnaldo, 
455 – Prédio do Instituto Oscar Freire – São Paulo/SP no horário das 
9h00 às 14h00, não sendo permitido corrigir, substituir ou entregar 
nova documentação.

4.5. Em 06/10/2017, o candidato deverá acessar o mesmo site, 
para verificar se seu recurso foi deferido.

5. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o site www.
fm.usp.br, durante o período das inscrições – 09 de outubro de 
2017, a partir das 09 horas ao dia 27 de outubro de 2017 até às 16 
horas (horário de Brasília) – por meio do link ao processo seletivo 
para Residência Médica 2018 e efetuar sua inscrição, conforme 
procedimentos a seguir:

5.1. ler o Edital, preencher o formulário de inscrição e trans-
mitir os dados pela Internet, sendo de total responsabilidade do 
candidato a informação dos dados cadastrais no ato da inscrição, 
sob as penas da lei;

5.2. efetuar o pagamento da inscrição, no valor de R$ 620,00 
(seiscentos e vinte reais), impreterivelmente, até a data limite das 
inscrições;

5.3. o boleto bancário, disponível no endereço eletrônico 
acima, deverá ser impresso após a conclusão do preenchimento do 
formulário de inscrição, podendo ser pago pelo Internet Banking 
ou em qualquer agência bancária, até a data de seu vencimento;

5.4. para aqueles cujo pedido de redução da taxa de inscrição 
for deferido, constará no boleto bancário o valor com a redução de 
50%, para aqueles cujo pedido de isenção total for deferido, não 
haverá necessidade de impressão de boleto;

5.5. o boleto bancário pago não deverá ser encaminhado para 
a COREME, mas deverá ser guardado até o término do processo 
seletivo, para eventual conferência;

 - 5.6. não serão aceitas inscrições cujo pagamento da devida 
taxa for realizado por depósito em caixa eletrônico, pelo correio, 
transferência ou depósito em conta-corrente, DOC, ordem de paga-
mento, condicionais, extemporâneas ou por quaisquer outros meios 
que não o boleto bancário, nos termos estabelecidos neste Edital;

 - 5.7. A inscrição será considerada efetivada, quando ocorrer 
a compensação bancária, normalmente em até 72 horas após o 
pagamento.

6. A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e a 
Tekyou Soluções não se responsabilizam por solicitação de inscrição 
não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação ou por outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados.

7. Os candidatos somente poderão se inscrever em um único 
Programa de Residência Médica. É vedada, a qualquer título, a 
mudança de opção após o término das inscrições.

8. Serão indeferidas as inscrições cujo pagamento da taxa for 
realizado após o dia 27/10/2017, sem exceções.

9. Não serão aceitos pedidos de devolução da importância 
paga, em hipótese alguma.

Para evitar qualquer problema, faça o pagamento em seguida 
à inscrição.

Não deixe para o último dia.
10. O candidato que necessitar de condição especial para a 

realização das provas, deverá solicitá-la por meio de requerimento 
escrito e indicar os recursos especiais necessários, até o término 
das inscrições, por Sedex, à COREME (Av. Dr. Arnaldo, 455 - Prédio 
do Instituto Oscar Freire, São Paulo, CEP 01246-903) e escrever no 
envelope: Residência Médica 2018. Não haverá prova específica 
para tais candidatos, que serão submetidos ao mesmo conteúdo e 
dinâmica da prova dos demais candidatos.

 - 10.1. É necessário dispor de documentos comprobatórios, 
sobre as condições especiais.

 - 10.2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à 
análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.

 - 10.3. A candidata que tiver necessidade de amamentar 
durante a realização da prova, além de solicitar atendimento espe-
cial para tal fim, deverá levar um acompanhante, que ficará em sala 
reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda 
da criança. A candidata nesta situação, que não levar acompanhan-
te, não realizará a prova.

11. O processo seletivo é classificatório; portanto a inscrição e 
aprovação do candidato não garantem a efetivação da sua matrícu-
la no Programa de Residência Médica pretendido.

12. Para esclarecimento de dúvidas sobre o processo seletivo 
somente deverá ser usado o link contato no site www.fm.usp.
br – Residência Médica, não havendo atendimento presencial e/ou 
telefônico para tal fim.

III – PROVAS
O processo seletivo constará das seguintes provas, elaboradas 

pela Comissão de Exame, cujos membros foram indicados pelas 
Comissões de Graduação e de Residência Médica da FMUSP.

11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento do 
andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link ttps://
uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional da FE-USP, e 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 Educação, 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.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Acadêmica da Faculdade de Educação da USP, SP, CEP 
05508-040 – e-mail: atacfe@usp.br.

 FACULDADE DE MEDICINA
 São Paulo, 22 de setembro de 2017.
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DAS ESPECIALIDADES E 

ÁREAS DE ATUAÇÕES - PROCESSO SELETIVO 2018 – EDITAL
Atenção: recomenda-se a leitura de todo o Edital antes de 

realizar a inscrição
A Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP) e sua Comissão de Residência Médica (COREME) comuni-
cam que estarão abertas as inscrições para seleção dos candidatos 
ao preenchimento de vagas para Médicos Residentes junto aos 
Programas de Residência Médica, exclusivamente para ingresso 
em 2018.

A interposição de recursos sobre o presente Edital deverá ser 
protocolada, pessoalmente ou por procurador legalmente constituí-
do, na COREME/FMUSP, à Av. Dr. Arnaldo, 455 – Prédio do Instituto 
Oscar Freire – São Paulo/SP, no horário das 9h00 às 14h00, até o 
dia 26/09/2017.

I – CÓDIGO DO PROGRAMA, PROGRAMAS OFERECIDOS, 
SITUAÇÃO DO CREDENCIAMENTO, DURAÇÃO, PROGRAMAS DE 
PRÉ-REQUISITO, NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PREVISTAS (JÁ 
EXCLUÍDAS AS VAGAS RESERVADAS PARA AS FORÇAS ARMADAS) 
E VAGAS RESERVADAS PARA ALUNOS MATRICULADOS EM 2017, 
SERVINDO ÀS FORÇAS ARMADAS.

CÓD. - Programas / Credenciamento - Duração - Pré-requisito
Vagas Previstas
 - Forças Armadas
(Retorno)
095 - Alergia e Imunologia Pediátrica (credenciado) - 2 anos 

- Pediatria - 01 + 01* - -
082 - Cancerologia Pediátrica (credenciado) - 2 anos - Pedia-

tria - 04 - 01
002 - Cardiologia Pediátrica (credenciado) - 2 anos - Cardiolo-

gia ou Pediatria - 02 + 07* - -
007 - Cirurgia de Cabeça e Pescoço - 2 anos - Cirurgia Geral ou 

Otorrinolaringologia - 05 - -
096 - Cirurgia da Mão (recredenciado) - 2 anos - Cirurgia 

Plástica ou Ortopedia e Traumatologia - 04 - -
086 - Endocrinologia Pediátrica (credenciado) - 2 anos - Pedia-

tria - 02* - -
004 - Endoscopia (credenciado) - 2 anos - Cirurgia Geral ou 

Clínica Médica - 08 - -
109 - Emergência Pediátrica (credenciamento provisório) - 1 

ano - Pediatria - 04* - -
071 - Gastroenterologia Pediátrica (credenciado) - 2 anos 

- Pediatria - 02* - -
CÓD. - Programas / Credenciamento - Duração - Pré-requisito
Vagas Previstas
 - Forças Armadas
(Retorno)
054 - Hematologia-Hemoterapia Pediátrica (credenciado) - 2 

anos - Pediatria - 01 + 01* - -
103 - Infectologia Pediátrica (credenciado) - 2 anos - Pediatria 

- 03* - -
070 - Mastologia (credenciado) - 2 anos - Cirurgia Geral ou 

Obstetrícia e Ginecologia - 05 - -
053 - Medicina do Adolescente (credenciado) - 1 ano - Pediatria 

- 01* - -
075 - Medicina Intensiva (recredenciado) - 2 anos - Cirurgia 

Geral ou Clínica Médica ou Anestesiologia ou Neurologia ou 
Infectologia - 10 - -

057 - Medicina Intensiva Pediátrica (credenciado) - 2 anos 
- Pediatria - 04 + 02* - -

058 - Nefrologia Pediátrica (credenciado) - 2 anos - Pediatria 
- 02 + 05* - -

059 - Neonatologia (credenciado) - 2 anos - Pediatria - 09 + 
11* - -

036 - Neurologia Pediátrica (recredenciado) - 2 anos - Neuro-
logia ou Pediatria - 04 - -

037 - Nutrologia (credenciado) - 2 anos - Cirurgia Geral ou 
Clínica Médica - 01 - -

061 - Pneumologia Pediátrica (credenciado) - 2 anos - Pediatria 
- 03* - -

060 - Reumatologia Pediátrica (credenciado) - 2 anos - Pedia-
tria - 01 - -

093 - Transplante realizado em Crianças (credenciado) - 1 ano 
- Pediatria - 02* - -

* Previsão de bolsas provenientes do Ministério da Saúde
II – INSCRIÇÃO
1. As inscrições serão realizadas, sob a responsabilidade da 

Tekyou Soluções, apenas por via eletrônica (rede mundial de com-
putadores), do dia 09 de outubro de 2017, a partir das 09 horas, 
ao dia 27 de outubro de 2017 até às 16 horas (horário de Brasília).

2. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na 
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, 
em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

Para evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se 
no sentido de recolher o valor da inscrição somente após tomar 
conhecimento de todos os requisitos exigidos para o processo.

3. Ao inscrever-se, o candidato deverá declarar, sob as penas da 
lei, que concluiu o PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO PRÉ-
-REQUISITO, devidamente credenciado pela Comissão Nacional de 
Residência Médica ou que irá concluí-lo até a data de 28/02/2018 
ou que obteve revalidação do seu diploma, segundo a legislação 
vigente.

4. Em cumprimento à legislação em vigor, nos dias 27 de 
setembro e 28 de setembro de 2017, no horário das 9h00 às 14h00, 
impreterivelmente, a COREME receberá a pré-inscrição, com pedido 
de redução de 50% do valor da taxa de inscrição, em cumprimento 
à Lei Estadual nº 12.782 de 20/12/2007, dos candidatos que preen-
cham o perfil estipulado pela mencionada Lei. No mesmo período a 
COREME receberá a pré-inscrição, com o pedido de isenção da taxa 
de inscrição, dos candidatos que preencham os critérios estabeleci-
dos, conforme descrito abaixo:

4.1. O candidato deverá acessar o site www.fm.usp.br - Ensi-
no – Residência Médica, preencher, imprimir e assinar o devido 
formulário disponível para tal fim, que deverá ser entregue (via 
original e protocolo) pelo interessado ou terceiros (sem procura-
ção) na FMUSP – Av. Dr. Arnaldo, 455 – Prédio do Instituto Oscar 
Freire – São Paulo/SP, bem como cópia legível com data recente dos 
documentos comprobatórios exigidos, a saber:

A Comissão Julgadora estará constituída dos seguintes mem-
bros: Membros titulares: Profs. Drs: Maria Thais Lima Santos/
Professora Doutora/CAC/ECA, José Batista Dal Farra Martins/
Professor Doutor/CAC/ECA, Nara Waldemar Keiserman/Professora 
Associada/UNIRIO, Carminda Mendes André/Professora Douto-
ra/UNESP e Julio Groppa Aquino/Professor Titular/FE. Membros 
suplentes: Profs. Drs: Luiz Fernando Ramos/Professor Associado/
CAC/ECA, Andreia Vieira Abdelnur Camargo/Professora Doutora/
CAC/ECA, Maria Christina de Souza Lima Rizzi/Professora Doutora/
CAP/ECA, Patricia Dias Prado/Professora Doutora/FE, Arão Nogueira 
Paranaguá de Santana/Professor Doutor/UFMA e Vicente Concilio/
Professor Doutor/UESC.

Ficam, pelo presente edital, convocados os candidatos e a 
Comissão Julgadora acima mencionada.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO SIM-

PLIFICADO
Edital FEUSP Nº 53/2017
A Diretora da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo torna público a todos os interessados que, conforme 
aprovação “ad referendum” do Conselho Técnico-Administrativo, 
estarão abertas por 24 dias, no período das 9h00 do dia 27/09/17 às 
18h00 do dia 20/10/17, as inscrições para o processo seletivo para 
a contratação de 1 (um) docente(s) por prazo determinado, como 
Professor Contratado III (MS-3.1, para os contratados com título 
de Doutor), com salário de R$ 1.849,66 (mil, oitocentos e quarenta 
e nove reais e sessenta e seis centavos), referência: mês de maio 
de 2017, com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, 
junto ao Departamento/Área de Filosofia da Educação e Ciências 
da Educação, 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 Educação 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 à Diretora da Faculdade de Educação contendo dados 
pessoais e Área de conhecimento (especialidade) 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, 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(s) candidato(s) aprovado(s), 
ao ser(em) contratado(s), deverá(ão) ministrar a(s) seguinte(s) 
disciplina(s):

I. EDF-285 – Introdução aos Estudos da Educação: enfoque 
filosófico

II. 4800702 – Pesquisa Educacional: questões teórico-metodo-
lógicas e prática pedagógica.

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 (peso3)
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. EDF-285 – Introdução aos Estudos da Educação: enfoque 

filosófico
1. A dimensão ético-política da educação.
2. Fins e valores na prática educacional..
3. As dimensões histórico-sociais da educação..
4. Estado, sociedade e educação.
II. 4800702 – Pesquisa Educacional: questões teórico-metodo-

lógicas e prática pedagógica
1. Programa
• Natureza, objetivos e métodos de pesquisas educacionais:
• pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas
• Crítica das Fontes
2. Elaboração de projetos de pesquisa:
• definição de problema e construção do objeto
• estabelecimento de itinerário de investigação e escrita aca-

dêmica: seleção de métodos e percursos teóricos
3. Relações entre a pesquisa na educação e as práticas 

educativas:
• balanços da produção de conhecimento
• estados da arte ou estado do conhecimento
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