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Artigo 4° - DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A INSCRIÇÃO
I - Requerimento de inscrição dirigido ao Diretor, disponível 

em www.fzea.usp.br, Graduação, Ingresso, Transferência Externa;
II - Cópia do RG;
III - Comprovante de matrícula da Instituição de Ensino 

Superior de origem, devidamente assinado e carimbado;
IV - Histórico Escolar Completo da Instituição de Ensino 

Superior de origem, contendo nota, carga horária e frequência 
das disciplinas cursadas com aproveitamento, devidamente 
assinado e carimbado.

Parágrafo 1º - Os documentos devem ser entregues no 
Serviço de Graduação da Faculdade de Zootecnia e Engenharia 
de Alimentos, Campus da USP de Pirassununga, sito na Avenida 
Duque de Caxias Norte, 225 – Pirassununga/SP, no horário das 
10h00 às 16h30.

Parágrafo 2º - Na impossibilidade de comparecimento 
pessoal, a documentação supracitada deve ser entregue por 
terceiro acompanhado de procuração assinada pelo candidato e 
reconhecida em cartório (anexo I).

Parágrafo 3º - As cópias devem estar autenticadas ou 
acompanhadas dos documentos originais para autenticação no 
Serviço de Graduação da FZEA.

Parágrafo 4º - Não serão aceitas inscrições que não estejam 
acompanhadas de todos os documentos exigidos.

Artigo 5° - SELEÇÃO E PREENCHIMENTO DAS VAGAS
Parágrafo 1º - A segunda etapa será realizada na FZEA, 

nos dias 10 e 11 de julho de 2018 a partir das 08h00, em local 
a ser informado no site da FZEA (www.fzea.usp.br, Graduação, 
Ingresso, Transferência Externa).

Parágrafo 2º - A seleção dos inscritos será realizada conside-
rando os seguintes processos de segunda etapa:

I - Prova escrita;
II - Análise do Histórico Escolar da Instituição de Ensino 

Superior de origem;
III - Entrevista;
IV - Pré-seleção FUVEST.
Parágrafo 3° - A prova escrita será baseada nas seguintes 

disciplinas, cujos programas estão disponíveis no site uspdigital.
usp.br, Disciplinas:

I - Curso de Engenharia de Alimentos
a. - ZEB0171 – Física Geral e Experimental I
b. - ZAB1007 – Química Geral
II - Curso de Engenharia de Biossistemas
a. - ZEB0171 - Física Geral e Experimental I
b. - ZAB1007 – Química Geral
III - Curso de Zootecnia
a. - ZAB1122 – Botânica para Zootecnia
b. - ZAB0114 – Zoologia Aplicada à Zootecnia
Parágrafo 4° - A nota final será calculada por meio da média 

aritmética dos quatro itens citados no Parágrafo 2º do artigo 5º. 
A classificação final dos candidatos será determinada pela nota 
final obtida, desde que esta tenha sido igual ou superior a cinco.

I – Em caso de empate entre os candidatos à transferência, 
no exame de seleção, o aluno USP terá preferência sobre os de 
outras instituições de ensino superior.

II – Será considerado desclassificado do processo seletivo 
o candidato que obtiver nota 0,00 (zero) em qualquer uma das 
provas escritas.

Parágrafo 5° - O preenchimento das vagas pelos candidatos 
será por ordem de classificação, de acordo com a nota final, até 
que a última vaga disponível seja preenchida.

Parágrafo 6º - Caso o número de alunos aprovados seja 
superior ao de vagas oferecidas, formar-se-á uma lista de espera 
específica para cada curso, cujos componentes poderão ser 
convocados para a matrícula em caso de desistência de vaga.

Artigo 6° - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Parágrafo 1° - A divulgação dos resultados será feita até 20 

de julho de 2018, no site da FZEA www.fzea.usp.br, em Gradua-
ção, Ingresso, Transferência Externa.

Parágrafo 2° - As declarações de vaga dos aprovados 
poderão ser retiradas no Serviço de Graduação da FZEA, no dia 
da matrícula.

Artigo 7º - MATRÍCULA DOS APROVADOS
Parágrafo 1º - A matrícula dos aprovados acontecerá nos 

dias 26 e 27 de julho de 2018, para aqueles que optaram, no 
ato da inscrição da segunda etapa, por ingressar no segundo 
semestre de 2018, e nos dias 14 e 15 de janeiro de 2019 para 
aqueles que optaram, no ato da inscrição da segunda etapa, por 
ingressar no primeiro semestre de 2019 no Serviço de Gradua-
ção da FZEA, no horário das 10h00 às 16h30.

Parágrafo 2º - Na impossibilidade de comparecimento 
pessoal, a matrícula do candidato deverá ser efetivada por 
terceiro acompanhado de procuração assinada pelo candidato e 
reconhecida em cartório (anexo I).

Paragráfo 3º - Em caso de desistência de vaga, e de acordo 
com a classificação final, os candidatos cujos nomes compõem a 
lista de espera poderão ser convocados a fazerem sua matrícula 
em data a ser informada pelo Serviço de Graduação da FZEA 
diretamente ao interessado.

Parágrafo 4º - Documentos necessários para matrícula:
I – Ficha do aluno (fornecida pelo Serviço de Graduação no 

ato da matrícula);
II – Histórico Escolar da Instituição de Ensino Superior de 

origem, devidamente assinado e carimbado;
III – Cópia de RG, CPF, Certidão de Nascimento ou Casa-

mento;
IV – Cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio ou equi-

valente;
V – Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio 

ou equivalente;
VI – Uma foto 3x4 atual;
Parágrafo 5º - As solicitações de Aproveitamento de Estudos 

das disciplinas cursadas na Instituição de Ensino Superior de 
origem deverão ser entregues no dia da matrícula, compostas 
pelos seguintes documentos, nesta ordem:

I – Formulário de solicitação de Aproveitamento de Estudos, 
disponível no site da FZEA, www.fzea.usp.br, Graduação, Servi-
ços Acadêmicos, Formulários;

II – Cópia do Histórico Escolar da Instituição de Ensino 
Superior de origem, com destaque na(s) disciplina(s) a ser(em) 
aproveitada(s);

III – Programa das disciplinas que se assemelham com as 
disciplinas do novo curso da FZEA;

IV – Programa das disciplinas da FZEA que se deseja obter a 
dispensa, disponível em uspdigital.usp.br, Disciplinas.

Parágrafo 6º - Serão recebidos e encaminhados para análise 
somente os pedidos cuja carga horária cursada da disciplina na 
Instituição de Ensino Superior de origem seja igual ou superior 
a 70% da carga horária da disciplina da FZEA para a qual se 
solicita a dispensa.

Parágrafo 7º - As cópias devem estar autenticadas ou 
acompanhadas dos documentos originais para autenticação no 
Serviço de Graduação da FZEA.

Artigo 8º - Os candidatos aprovados, oriundos de institui-
ções públicas, em um prazo de 30 dias após a matrícula, deverão 
apresentar documento de comprovação de desligamento da 
Universidade de origem, sob pena de cancelamento de sua 
vaga nesta Universidade, conforme previsto na Lei Federal 
12.089/2009.

Artigo 9º - Os casos omissos serão analisados pela Comis-
são de Graduação da FZEA.

Pirassununga, 28 de março de 2018.
Profa. Dra. Elisabete Maria Macedo Viegas
Diretora da FZEA
ANEXO I
PROCURAÇÃO
Eu, ______________________________________

_____________________________________, filho(a) 
de _________________________________________

II - - Prova Didática, com peso 03 (três).
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 con-
sulta 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 candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão de Seleção, ao se abrir a sessão;

5.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são 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 sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência 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 
Regimento 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 alcan-
çarem, 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 
remanescentes, 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 do processo seletivo para as Provas Escrita 
e Didática, feito com base na(s) Área de Embriologia Geral e de 
Sistemas, é o seguinte:

1. - Gametogênese
2. - Fertilização e as duas primeiras semanas de desenvol-

vimento humano
3. - Gastrulação e neurulação humanas
4. - Formação dos somitos e seu destino posterior.
5. - Diferenciação celular e vias de sinalização no desen-

volvimento.
6. - Formação dos eixos embrionários
7. - Formação da placenta
8. - Introdução a teratogênese.
9. - Desenvolvimento das cavidades do corpo, e do sistema 

respiratório e suas malformações.
10. - Desenvolvimento do sistema cardiovascular e suas 

malformações. Vasculogênese e angiogênese.
11. - Desenvolvimento do sistema digestório e suas mal-

formações
12. - Desenvolvimento do sistema locomotor e suas mal-

formações
11. 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.

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 Medicina de Ribeirão Preto - USP, para fins 
de homologação, após exame formal.

14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício, com prazo de vigência de seis meses, 
com possibilidade de prorrogação, que dependerá de análise 
pela Pró-Reitoria de Graduação.

15. Os docentes contratados por prazo determinado fica-
rão 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 pro-

cesso 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 Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto – USP.

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 EDITAL FZEA 04/2018
Aprovado pela Comissão de Graduação em 27 de março 

de 2018.
EDITAL DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA PARA OS CURSOS 

DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS, ENGE-
NHARIA DE BIOSSISTEMAS E ZOOTECNIA DA FACULDADE DE 
ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO.

A Diretora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo, no uso de suas atri-
buições legais, com o objetivo de preencher as vagas remanes-
centes, faz saber que serão aceitas inscrições para o processo 
de transferência externa para ingresso em 2018, 2º semestre, e 
2019, 1º semestre, nas condições que se seguem:

Artigo 1° - NÚMERO DE VAGAS
Parágrafo 1º - 04 (quatro) vagas para o curso de Engenharia 

de Alimentos Diurno.
Parágrafo 2º - 12 (doze) vagas para o curso de Engenharia 

de Alimentos Noturno.
Parágrafo 3º - 22 (vinte e duas) vagas para o curso de 

Engenharia de Biossistemas.
Parágrafo 4º - 10 (dez) vagas para o curso de Zootecnia.
Artigo 2° - PERÍODO DE INSCRIÇÃO
Parágrafo único - 25 e 26 de junho de 2018.
Artigo 3º - CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO
Parágrafo único - Ter sido aprovado na Pré-Seleção realiza-

da pela FUVEST;

Robert, & BRANDON-JONES, Alistair. Administração da Produção, 
4 ed., Atlas, 2015.

4.2. A nota da prova segue a escala de zero a dez, com pre-
cisão máxima de um décimo. Para ser considerado aprovado, o 
candidato precisa obter nota igual ou superior a sete, respeitado 
o limite de vagas estabelecido para cada disciplina no item 3.1. 
Havendo mais candidatos com nota igual ou superior a sete 
do que vagas ofertadas, serão observados, sucessivamente, os 
seguintes critérios de desempate: maior nota na prova; e maior 
idade do candidato.

4.3. As datas e horários das provas estão indicados no 
Anexo A do presente Edital. Os locais de realização das pro-
vas serão divulgados até o dia 4 de maio de 2018, no site 
http://www.fearp.usp.br/pt-br/ppgao/processos-de-selecao/490-
-alunos-especiais.html.

4.4. O resultado preliminar do processo de seleção será 
divulgado até o dia 18 de maio de 2018, no site http://www.
fearp.usp.br/pt-br/ppgao/processos-de-selecao/490-alunos-
-especiais.html.

5. DOS RECURSOS
5.1. O candidato poderá ter vista da prova e interpor recurso 

referente às questões, no Serviço de Pós-Graduação da FEA-RP/
USP, na data estipulada no Anexo A. A prova não poderá ser 
retirada do local.

5.2. O resultado final do processo de seleção será divulgado 
até o dia 25 de maio de 2018, no site http://www.fearp.usp.
br/pt-br/ppgao/processos-de-selecao/490-alunos-especiais.html.

6. DA MATRÍCULA
6.1. O candidato aprovado deverá apresentar pessoalmente 

ou por terceiro, no Serviço de Pós-Graduação da FEA-RP/USP 
e no período indicado no Anexo A, de segunda a sexta-feira 
(exceto feriados e recessos), das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 
17h30, os seguintes documentos para efetivação da matrícula, 
respeitando-se o limite estabelecido no item 2.1:

a) Original e cópia simples da certidão de nascimento ou 
de casamento;

b) Original e cópia simples da cédula de identidade;
c) Original e cópia simples do diploma (frente e verso) ou 

certificado de conclusão de curso de graduação, contendo a data 
de colação de grau já realizada;

d) Certidão de quitação eleitoral (disponível no site do 
Tribunal Superior Eleitoral);

e) Certificado de reservista (apenas para aprovados do sexo 
masculino).

ANEXO A – CRONOGRAMA GERAL
Inscrições de 09 a 27/04/2018
Provas:
RAD5031 Sustentabilidade: Princípios e Estratégias: 

09/05/2018, das 14h00 às 15h30.
RAD5052 Redes Organizacionais e Abordagens de Gestão 

Baseadas no Diálogo: 11/05/2018, das 10h00 às 11h00.
RAD5053 Análise de Dados Multivariados I: 08/05/2018, 

das 13h00 às 14h00.
RAD5061 Laboratório de Gestão de Operações: Estudos, 

Práticas e Tendências: 11/05/2018, das 14h00 às 16h00.
Resultado preliminar até 18/05/2018.
Apresentação de recurso até 21/05/2018.
Resultado final até 25/05/2018.
Matrícula de 28 a 30/05/2018.
 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABI-

LIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Edital FEA-RP nº 008/2018
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início, no dia 16 de abril de 2018, às 09h, na sala de 

Concursos e Defesas – sala 43 - Bloco B2 da FEA-RP - Avenida 
dos Bandeirantes, 3900, o concurso de títulos e provas visando 
o provimento de um cargo de Professor Doutor, junto ao Depar-
tamento de Contabilidade, referente ao edital FEA-RP 041/2017, 
no qual estão inscritos os candidatos Aline Damasceno Pellicani, 
Ana Carolina Costa Corrêa, Bruno Figlioli, José Marcos da Silva, 
Luana Zanetti Trindade Ferraz, Marco Antonio Pereira, Natalia 
Diniz Maganini, Nilton Cezar Carraro, Rafael Confetti Gatsios e 
Rogério de Ávila Ribeiro Junqueira.

A Comissão Julgadora fica assim constituída: Maisa de 
Souza Ribeiro - Professora Titular da FEA-RP/USP; Tatiana 
Albanez - Professora Doutora da FEA/USP; Edilene Santana 
Santos - Professora Doutora da EAESP/FGV; Paulo Roberto da 
Cunha - Professor Doutor da Fundação Universidade Regional de 
Blumenau/FURB e Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão - Professor 
Doutor da Universidade Federal da Paraíba/UFPB.

Ficam, pelo presente, convocados os candidatos e a Comis-
são Julgadora.

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 
PRETO
 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - USP
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
EDITAL FMRP-USP Nº 002/2018
A Diretora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo torna público a todos os interes-
sados que, conforme aprovação ad referendum pelo Conselho 
Técnico-Administrativo (CTA), em 27/03/2018, estarão abertas 
por 10 (dez) dias corridos, no período das 08:30h do dia 04 às 
17h do dia 13 de abril (horário de Brasília), as inscrições para 
o processo seletivo para a contratação de 01 (um) docente(s) 
por prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1), 
com salário de R$ 1.849,66, referência: mês de maio de 2016, 
com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, junto 
ao Departamento de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes 
Patogênicos - Área de Embriologia Geral e de Sistemas, 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 Medicina de Ribeirão Preto - USP 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, exclusiva-
mente, por meio do link. https://uspdigital.usp.br/gr/admissao 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento ( http://www.fmrp.usp.br/transparencia/concur-
sos-publicos-e-editais/ ) dirigido à Diretora da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto-USP, contendo dados pessoais e Área 
de conhecimento 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 

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(s) candidato(s) aprovado(s), ao 
ser(em) contratado(s), deverá(ão) ministrar a(s) seguinte(s) 
disciplina(s):

I. RCG 116 – Biologia celular, Molecular, tecidual e do 
desenvolvimento

II. RCG 145 – Morfologia do tórax
III. RCG 146 – Morfologia do abdome e pelve
IV. RCB 0106 – Estrutura e Função dos Sistemas Biológicos
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, com peso 03 (três);

3. Sebastiao Goncalves de Campos, RG.: 8487637, Professor 
de Ensino Superior.

*
 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ITAQUAQUECETUBA – 

ITAQUAQUECETUBA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 017/2015, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 155/04/2018 - PROCESSO Nº 1942/2018
PORTARIA DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Nº 17 DE 03/04/2018.
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FACULDADE DE 

TECNOLOGIA DE ITAQUAQUECETUBA, com fundamento no 
artigo 6º, da Deliberação CEETEPS nº 17, publicado no DOE de 
18/07/2015, designa para compor, sem prejuízo de suas funções, 
a Comissão Específica para o Processo Seletivo Simplificado na 
disciplina GEOPOLÍTICA do curso Superior de Tecnologia em 
SECRETARIADO:

1. Fernanda Thomaz Maza, RG.: 17337753, Coordenador 
do Curso;

2. Francisco Claudio Tavares, RG.: 7521637-1, Professor de 
Ensino Superior;

3. Lincoln Nogueira Marcellos, RG.: 30999751-3, Professor 
de Ensino Superior.

*

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES
 Edital EACH nº 03/2018
CONVOCAÇÃO
A Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade 

de São Paulo convoca a candidata: LIDIANE MELLO DE CASTRO, 
a comparecer ao Serviço de Pessoal da EACH, sito à Av. Arlindo 
Bettio, 1.000 – Ermelino Matarazzo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a partir de 05/04/2018, das 10h às 16h, munida de todos 
os documentos para dar andamento a sua contratação, confor-
me Edital EACH/ATAc 017/2018, de Abertura de Processo Seleti-
vo, publ. no D.O.E. de 07/03/2018 e Edital EACH/ATAc 028/2018 
de Resultado Final/Classificação e Homologação, publ. no D.O.E. 
de 29/03/2018 , para a função de Professor Contratado, em 12 
horas semanais.

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

LIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS ESPECIAIS NAS DISCIPLI-

NAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRA-
ÇÃO DE ORGANIZAÇÕES NO 2º TRIMESTRE LETIVO DE 2018

EDITAL FEA-RP Nº 007/2018
A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Administração de Organizações (CCP-PPGAO) da Faculdade 
de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, 
da Universidade de São Paulo (FEA-RP/USP), tendo em vista a 
Portaria FEA-RP 23/2014, torna pública a abertura de processo 
seletivo para alunos especiais nas disciplinas do 2º trimestre leti-
vo de 2018, conforme as condições estabelecidas neste Edital.

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições serão realizadas de 9 a 27 de abril de 

2018, exclusivamente pelo site http://www.fearp.usp.br/pt-br/
ppgao/processos-de-selecao/490-alunos-especiais.html.

1.2. A taxa de inscrição no processo seletivo é de R$ 50,00 
(cinquenta reais) por disciplina, sendo necessário gerar um 
boleto para cada disciplina pretendida.

1.3. A geração e o pagamento do boleto não finalizam a 
inscrição, devendo ser realizado o preenchimento do formulário 
eletrônico de inscrição e anexado o comprovante do pagamento 
já efetivado, não podendo ser de pagamento agendado. A 
inscrição do candidato somente será válida se confirmado o 
pagamento do boleto.

1.4. Pode ser isento do pagamento da taxa de inscrição o 
candidato cuja situação econômica impeça o atendimento da 
exigência ou nas hipóteses previstas em lei. No caso de indis-
ponibilidade econômica, o candidato deverá submeter, até 9 de 
abril de 2018, requerimento justificado, com comprovante(s) de 
insuficiência de recursos financeiros para o pagamento, para 
análise da Coordenação do PPGAO. Nos casos previstos em lei, 
deverá ser apresentado requerimento indicando a base legal e 
os devidos documentos comprobatórios de cumprimento dos 
requisitos da lei.

1.5. É vedada em qualquer hipótese a inscrição condicional.
1.6. Não haverá devolução da taxa de inscrição em qual-

quer hipótese, salvo em caso de cancelamento da disciplina 
por parte da FEA-RP/USP (excluindo a situação descrita no item 
3.2), quando a taxa de inscrição poderá ser devolvida, desde que 
autorizada pela Diretoria da Unidade.

2. DO LIMITE DE MATRÍCULAS
2.1. Em caso de aprovação como aluno especial, o candida-

to poderá se matricular em até três disciplinas ao ano do Pro-
grama de Pós-Graduação em Administração de Organizações.

3. DAS VAGAS
3.1. As disciplinas oferecidas, suas programações e vagas 

disponíveis são as seguintes:
RAD5031 Sustentabilidade: Princípios e Estratégias: ofere-

cida de 04/06 a 02/07 e de 23/07 a 20/08/2018, às segundas-
-feiras, das 13h30 às 18h30 – 5 vagas;

RAD5052 Redes Organizacionais e Abordagens de Gestão 
Baseadas no Diálogo: oferecida de 08/06 a 06/07 e de 27/07 
a 17/08/2018, às sextas-feiras, das 08h00 às 13h00 – 6 vagas;

RAD5053 Análise de Dados Multivariados I: oferecida de 
05/06 a 03/07 e de 24/07 a 21/08/2018, às terças-feiras, das 
13h30 às 18h30 – 10 vagas;

RAD5061 Laboratório de Gestão de Operações: Estudos, 
Práticas e Tendências: oferecida de 07/06 a 05/07 e de 26/07 a 
16/08/2018, às quintas-feiras, das 13h30 às 18h30 – 10 vagas.

3.2. Cada disciplina será oferecida somente se atingir o 
número mínimo de alunos matriculados, conforme exigido pelo 
Regulamento do Programa, incluindo alunos especiais. Caso o 
número mínimo de alunos não seja atingido, a disciplina será 
automaticamente cancelada. Não haverá, nesta hipótese, devo-
lução da taxa de inscrição no processo seletivo.

4. DA SELEÇÃO
4.1. A seleção de candidatos será realizada mediante avalia-

ção de desempenho em prova escrita elaborada e corrigida pelo 
professor responsável pela oferta da disciplina no período, com 
base na bibliografia indicada abaixo:

RAD5031 Sustentabilidade: Princípios e Estratégias. Biblio-
grafia: MAXIMIANO, A. C. A. Teoria Geral da Administração. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2000. (e demais edições mais recentes);

RAD5052 Redes Organizacionais e Abordagens de Gestão 
Baseadas no Diálogo. Bibliografia: Kaeufer, K., Scharmer, C. 
O., & Versteegen, U. (2003). Breathing life into a dying system. 
Reflections, 5(3), 1-9. Ballantyne, D. (2004). Dialogue and its role 
in the development of relationship specific knowledge. Journal 
of Business & Industrial Marketing, 19(2), 114-123;

RAD5053 Análise de Dados Multivariados I. Bibliografia: 
LEVINE, David M.; STEPHAN, David F.; KREHBIEL, Thimothy C.; 
BERENSON, Mark L. Estatística: Teoria e aplicações usando 
Microsoft® Excel em português, Rio de Janeiro: LTC, qualquer 
edição;

RAD5061 Laboratório de Gestão de Operações: Estudos, 
Práticas e Tendências. Bibliografia: SLACK, Nigel, JOHNSTON, 
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