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

I. Prova Escrita (peso 3)
II. Prova Didática (peso 4)
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 são os mesmos estabelecidos no 
Regimento do IME 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:
As provas escrita e didática versarão sobre o seguinte 

programa: Transformações de Rn em Rp; Teorema da função 
implícita em duas variáveis; Enunciados dos teoremas da função 
implícita e da função inversa; Regra da cadeia; Máximos e 
mínimos condicionados; Multiplicadores de Lagrange; Integrais 
duplas e triplas; Integrais de linha e de superfície; Teoremas de 
Green, Gauss e Stokes; Campos conservativos. Baseado na disci-
plina MAT0211 – Cálculo Diferencial e Integral III.

10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 
do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao 
linkhttps://uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional 
do Instituto de Matemática e Estatística, e às publicações no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo.

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

12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado 
peloConselho Técnico-Administrativo do Instituto de Matemáti-
ca e Estatística, para fins de homologação, após exame formal.

13. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31.12.2018, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse 
o prazo de dois anos.

14. Os docentes contratados por prazo determinado fica-
rão submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade 
de São Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência 
Social – RGPS.

15. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça 

outro cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no pro-

cesso seletivo e convocado para contratação, apresentar visto 
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade 
remunerada no Brasil.

Mais informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
na Assistência Acadêmica do Instituto de Matemática e Esta-
tística da Universidade de São Paulo, situada na Rua do Matão, 
1010 – Bloco A – Térreo, sala 33, ou ainda, poderão ser obtidas 
pelo telefone (11) 3091-6104 ou pelo e-mail: ataac@ime.usp.
br. www.ime.usp.br.

 INSTITUTO DE QUÍMICA
 Instituto de Química - Serviço de Pós-Graduação - Programa 

de aperfeiçoamento de Ensino-PAE - Edital de abertura de Ins-
crição para o estágio supervisionado em docência, do Programa 
de Aperfeiçoamento de Ensino 2o semestre de 2018. Comunica 
que, nos termos da Portaria GR 3.588, de 10 de maio de 2005, 
estarão abertas por 20 (vinte) dias, a partir de 11 de abril do 
corrente, as inscrições para a segunda etapa do Programa de 
Aperfeiçoamento de Ensino (PAE), 2o semestre de 2018. O Insti-
tuto de Química comunica que estão abertas as inscrições para 
o Estágio Supervisionado em Docência para os alunos de Mes-
trado e Doutorado da USP que estão regularmente matriculados 
no Programa de Pós-Graduação, que concluíram a Etapa de 
Preparação Pedagógica, ou que estão concluindo, conforme dis-
posto nos termos da Portaria GR 3588, de 10 de maio de 2005, 
modificada pela Portaria GR 4391, de 03 de setembro de 2009. 
O PAE é composto por duas etapas, correspondentes a dois 
semestres letivos. A primeira etapa, denominada Preparação 
Pedagógica, é constituída por atividades didático-pedagógicas 
de formação do pós-graduando. Para a inscrição na primeira 
etapa, o aluno deverá dirigir-se à Seção de Pós-Graduação do 
IQUSP para obter as informações necessárias. A segunda etapa, 
denominada Estágio Supervisionado em Docência, constitui-se 
em estágio supervisionado em uma das disciplinas de gradu-
ação ministradas no IQUSP. Condições para a inscrição. Alunos 
de pós-graduação da Universidade de São Paulo que poderão 
candidatar-se ao programa: regularmente matriculados em 
programas de Mestrado e Doutorado; que não tenham vínculo 
empregatício com a Universidade; que obrigatoriamente estejam 
cumprindo no semestre da inscrição a Etapa de Preparação 
Pedagógica (nesse caso, se o aluno for reprovado na EPP terá 
sua participação cancelada), ou que já tenham cumprido a Etapa 
de Preparação Pedagógica em semestres anteriores; que estejam 
com a matrícula regular; que não estejam com a matrícula tran-
cada ou em licença maternidade durante o período de inscrição 
definido pela unidade; que tenha a data limite para o depósito 
posterior a 30/11/2018. Em acordo com a Portaria CAPES nº 52, 
de 26.09.2002, de acordo com exigência da CAPES, os douto-
randos bolsistas desta agência, além de cursar a Preparação 
Pedagógica previamente, estão obrigados a realizar o Estágio 
Supervisionado em Docência. Os orientadores e supervisores da 
disciplina deverão deferir ou indeferir as inscrições no sistema 

– ICB – USP), Rosana Camarini (Prof. Associado – ICB – USP) – 
Presidente. Membros suplentes: Maria Luiza Morais Barreto de 
Chaves (Prof. Associado – ICB – USP), Iolanda Midea Cuccovia 
(Prof. Associado – IQ – USP). Ficam, pelo presente edital, convo-
cados os candidatos e a Comissão Julgadora acima mencionada. 
Referente processo no. 2017.1.263.42.5.

Leia-se:... A Comissão Julgadora estará constituída dos 
seguintes Membros titulares: Carlota de Oliveira Rangel Yagui 
(Prof. Associado – FCF – USP), Vania D´Almeida (Prof. Associado 
-Depto. de Psicobiologia – UNIFESP), Carlos Alan Candido Dias 
Junior (Livre-Docente pela UNESP - Prof. Adjunto – IB – UNESP 
- Botucatu), Clarice Gorenstein (Prof. Associado – ICB – USP), 
Rosana Camarini (Prof. Associado – ICB – USP) – Presidente. 
Membros suplentes: Maria Luiza Morais Barreto de Chaves 
(Prof. Associado – ICB – USP), Elfriede Marianne Bacchi (Prof. 
Titular – FCF – USP). Ficam, pelo presente edital, convocados os 
candidatos e a Comissão Julgadora acima mencionada. Referen-
te processo no. 2017.1.263.42.5.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E 
DE COMPUTAÇÃO
 Edital CSCRH-SC nº 002/2018 – Convocação
O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da 

Universidade de São Paulo convoca o candidato Daniel Henrique 
Silva a comparecer no Centro de Serviços Compartilhados em 
Recursos Humanos de São Carlos, sito à Avenida Trabalhador 
São-Carlense, 400 – Parque Arnold Schimidt, São Carlos – SP, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação deste 
Edital, das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas, munido de 
todos os documentos para dar andamento à sua contratação 
conforme Editais ATAc/ICMC/SME-USP nº 005/2018, ATAc/ICMC 
nº 011/2018 e ATAc/ICMC nº 012/2018 de Abertura de Processo 
Seletivo para Contratação de Docente (claro temporário) e 
Resultado Final/Classificação e Homologação, respectivamente, 
como Professor Contratado, nível II, em jornada de 12 horas 
semanais de trabalho, para o Departamento de Matemática 
Aplicada e Estatística do ICMC/USP.

 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
EDITAL ATAC Nº 10/2018
COMUNICADO
Terá início, no dia 17 de abril de 2018, na Sala da Con-

gregação do Instituto de Geociências da Universidade de São 
Paulo, Rua do Lago, 562 – Cidade Universitária, São Paulo – SP, 
o processo seletivo para a contratação de 1 (um) docente por 
prazo determinado, junto ao Departamento de Mineralogia e 
Geotectônica, na área de conhecimento em Geologia Geral, 
referente ao Edital ATAC nº 04/2018 de abertura de inscrições, 
publicado no DOE de 28/02/2018. Está convocado o candidato 
doutor: Pedro Augusto da Silva Rosa, sendo a Comissão de 
Seleção composta pelos professores doutores: Maria da Glória 
Motta Garcia (GMG – Presidente), Paulo César Boggiani (GSA) 
e André Pires Negrão (GSA). Ficam, pelo presente, convocados 
a Comissão de Seleção, a partir das 08h00, e o candidato, a 
partir das 08h30.

 INSTITUTO DE MATEMÁTICA E 
ESTATÍSTICA
 INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
EDITAL ATAc 14/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
O Diretor do Instituto de Matemática e Estatística da 

Universidade de São Paulo torna público a todos os inte-
ressados que, conforme aprovação pelo Conselho Técnico-
-Administrativo,em reunião realizada em 5.4.2018, estarão 
abertas por16dias, no período das 9h do dia 12.4.2018 às 17h 
do dia 27.4.2018, as inscrições para o processo seletivo para a 
contratação de 2 (dois) docentes por prazo determinado, como 
Professor Contratado III (MS-3.1, para os contratados com título 
de Doutor), com salário de R$ 1849,66 (um mil, oitocentos e 
quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), em jornada de 
12h semanais de trabalho, ou como Professor Contratado II (MS-
2, para os contratados com título de Mestre), com salário de R$ 
1322,41(um mil, trecentos e vinte e dois reais e quarenta e um 
centavos), em jornada de 12h semanais de trabalho, referência 
mês de maio de 2016, junto ao Departamento de Matemática, 
nos termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, 
bem como da Resolução nº 7.354/17.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo Conselho Técnico-Administrativo do Instituto de Matemá-
tica e Estatística, 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 dirigido ao Diretor do Instituto de Matemática e 
Estatística, contendo dados pessoais e Área de conhecimento 
em Matemática a que concorre, acompanhado dos seguintes 
documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do titulo de Doutor (para 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: ministrar as disciplinas a serem 
atribuídas pelo Departamento de Matemática.

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.

Área: “Zoologia”
1) Conceitos de Sistemática e Biogeografia.
2) Origem de Animalia.
3) Filogenia e Diversificação de Metazoa.
4) Evolução, Sistemática, Biogeografia, História Natural, 

Biologia e Desenvolvimento dos grandes grupos de metazoários.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
do Instituto de Biociências.

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 reque-
rimento dirigido ao Diretor da(o) ..., contendo dados pessoais e 
área de conhecimento (especialidade) do 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.
Parágrafo primeiro: Elementos comprobatórios do memorial 

referido no inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros 
materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser apre-
sentados até o último dia útil que antecede o início do concurso.

Parágrafo segundo: 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.

Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar 
que se encontram em sua situação regular no Brasil.

Parágrafo quarto: 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.

Parágrafo quinto: Caso o candidato não satisfaça a exigên-
cia do inciso II, e desde que não pertença a nenhuma categoria 
docente na USP, poderá requerer sua inscrição como especialista 
de reconhecido 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.

Parágrafo sexto: No ato da inscrição, os candidatos porta-
dores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação 
para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas.

2. As inscrições serão julgadas pela Congregação do Ins-
tituto de Biociências, 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 - peso 05 (cinco);
II – prova pública oral de erudição - peso 03 (três);
III – prova pública de arguição - peso 02 (dois);
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 os méritos 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 

comunidade;
VI - diplomas e outras dignidades universitárias.
Parágrafo único: No julgamento dos títulos deverão preva-

lecer 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 acima mencionado.

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. Ao término da apreciação das provas, cada candidato 
terá de cada examinador uma nota final que será a média 
ponderada das notas por ele conferidas, observados os pesos 
fixados no item 3.

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

8. O resultado do concurso será proclamado pela comissão 
julgadora imediatamente após seu término, em sessão pública.

9. Serão considerados habilitados os candidatos que obti-
verem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

10. A indicação dos candidatos será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas;

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

12. 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.

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

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

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

16. 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 
Assistência Técnica Acadêmica do Instituto de Biociências da 
Universidade de São Paulo, localizada na Rua do Matão, travessa 
14, número 321, Cidade Universitária, São Paulo/SP ou pelo 
telefone (11) 3091-9956.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
 Instituto de Ciências Biomédicas
Retificação do Edital ICB.ATAC. 07/2018
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Onde-se-lê:... A Comissão Julgadora estará constituída dos 

seguintes Membros titulares: Carlota de Oliveira Rangel Yagui 
(Prof. Associado – FCF – USP), Vania D´Almeida (Prof. Associado 
-Depto. de Psicobiologia – UNIFESP), Irene de Lourdes Noronha 
(Prof. Titular – FM – USP), Clarice Gorenstein (Prof. Associado 

Examinador – Prova Prática - Prova de Avaliação Didática 
- Prova de Defesa de Tese – Prova Pública de Arguição e Julga-
mento do Memorial - Prova Escrita - Média Ponderada.

Prof. Dr. Rubens Fazan Júnior: 8,0 – 8,5 – 9,0 – 9,0 – 10 
– 9,0

Prof. Dr. Miguel Angelo Hyppolito: 9,0 – 8,5 – 9,0 – 8,0 – 
10 – 8,6

Prof. Dr. Antonio Carlos Cassola: 8,0 – 8,5 – 9,0 – 8,5 – 
10 – 8,7

Prof. Dr. Marcio Flavio Dutra Moraes: 8,0 – 8,5 – 9,0 – 8,5 
– 10 – 8,7

Prof. Dr. Reynaldo Daniel Pinto: 8,0 – 8,0 – 9,0 – 9,0 – 10 
– 8,9

O Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Medici-
na de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em sua 300ª 
Sessão Ordinária, realizada em 10 de abril de 2018, homologou 
o Relatório Final elaborado pela Comissão Julgadora.

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL FMRP-USP Nº 006/2018 RESULTADO FINAL
A Diretora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

USP torna público o Resultado Final do Concurso de Títulos e 
Provas visando à Obtenção de Título de Livre-Docente, junto ao 
Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, ao qual 
se submeteu o Prof. Dr. Octavio Marques Pontes Neto, em seu 
Relatório Final, a Comissão Examinadora considera o candidato 
habilitado a receber o Título de Livre-Docente pelo Departa-
mento de Neurociências e Ciências do Comportamento da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Os trabalhos 
desenvolveram-se nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2018, tendo 
a Comissão Julgadora atribuído as seguintes notas ao candidato:

Prof. Dr. Octavio Marques Pontes Neto
Examinador – Prova Prática - Prova de Avaliação Didática 

- Prova de Defesa de Tese – Prova Pública de Arguição e Julga-
mento do Memorial - Prova Escrita - Média Ponderada.

Prof. Dr. José Alexandre de Souza Crippa: 10 – 10 – 10 – 
10 – 10 – 10

Prof. Dr. Osvaldo Massaiti Takayanagui: 10 – 10 – 10 – 10 
– 10 – 10

Prof. Dr. Gilmar Fernandes do Prado: 10 – 10 – 10 – 10 – 
10 – 10

Prof. Dr. José Ibiapina Siqueira Neto: 10 – 10 – 10 – 10 – 
10 – 10

Prof. Dr. Ricardo Nitrini: 10 – 10 – 10 – 10 – 10 – 10
O Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Medici-

na de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em sua 300ª 
Sessão Ordinária, realizada em 10 de abril de 2018, homologou 
o Relatório Final elaborado pela Comissão Julgadora.

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL FMRP-USP Nº 007/2018 RESULTADO FINAL
A Diretora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

USP torna público o Resultado Final do Concurso de Títulos e 
Provas visando à Obtenção de Título de Livre-Docente, junto 
ao Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da USP, ao qual se submeteu o Prof. Dr. HOUTAN 
NOUSHMEHR, em seu Relatório Final, a Comissão Examinadora 
considera o candidato habilitado a receber o Título de Livre-
-Docente pelo Departamento de Genética da Faculdade de Medi-
cina de Ribeirão Preto da USP. Os trabalhos desenvolveram-se 
nos dias 08 e 09 de março de 2018, tendo a Comissão Julgadora 
atribuído as seguintes notas ao candidato:

Prof. Dr. HOUTAN NOUSHMEHR
Examinador – Prova Prática - Prova de Avaliação Didática 

- Prova de Defesa de Tese – Prova Pública de Arguição e Julga-
mento do Memorial - Prova Escrita - Média Ponderada.

Prof. Dr. Nilce Maria Martinez Rossi: 8,0 – 9,0 – 10 – 10 
– 8,0 – 9,5

Prof. Dr. Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques: 8,5 – 8,0 
– 10 – 8,5 – 7,0 – 8,6

Prof. Dr. André Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho: 
7,0 – 9,0 – 10 – 10 – 3,0 – 8,9

Prof. Dr. João Carlos Setubal: 7,0 – 7,0 – 8,0 – 8,0 – 1,0 – 7,1
Prof. Dr. Luciano Da Fontoura Costa: 8,0 – 9,5 – 10 – 10 

– 8,0 – 9,6
O Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Medici-

na de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em sua 300ª 
Sessão Ordinária, realizada em 10 de abril de 2018, homologou 
o Relatório Final elaborado pela Comissão Julgadora.

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 EDITAL FZEA nº 09/2018
Aceitação de inscrições no processo seletivo para contra-

tação docente (claro temporário) do Departamento de Ciências 
Básicas (ZAB), constituição de Comissão de Seleção e convoca-
ção para as provas.

A Diretora torna público que, conforme aprovação “ad 
referendum” do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da 
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA) da 
Universidade de São Paulo, em 10/04/2018, foram aprovados 
os pedidos de inscrição dos candidatos GILLES MAAG, TATIANA 
FERNANDA CANATA, e THEREZA CURY FORTUNATO no pro-
cesso seletivo para a contratação de 1 (um) docente por prazo 
determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1, para os 
contratados com título de Doutor) ou como Professor Contra-
tado II (MS-2, para os contratados com título de Mestre), para 
o Departamento de Ciências Básicas (ref.: Edital FZEA 03/2018, 
publicado no D.O. de 10/03/2018).

Para o referido processo seletivo, aprovou-se, também, a 
seguinte Comissão de Seleção:

Titulares:
Profa. Dra. Ana Carolina de Sousa e Silva – ZAB/FZEA/USP;
Profa. Dra. Fernanda Maria Vanin – ZEA/FZEA/USP;
Prof. Dr. Rubens André Tabile – ZEB/FZEA/USP;
Suplentes:
Prof. Dr. Ernane José Xavier Costa – ZAB/FZEA/USP;
Prof. Dr. César Gonçalves de Lima – ZAB/FZEA/USP;
Prof. Dr. Sérgio Adriano David – ZEB/FZEA/USP;
Prof. Dr. Clóvis Fischer – ZEB/FZEA/USP;
Prof. Dr. Rogers Ribeiro – ZEA/FZEA/USP;
Fica convocado o candidato GILLES MAAG para a pri-

meira etapa de avaliações, que será realizada nos dias 19 e 
20/04/2018, com início no dia 19/04, quinta-feira, às 8 horas, no 
Departamento de Ciências Básicas (ZAB).

 INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
 INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
EDITAL IB/AAcad/17/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM) 
CARGO) DE PROFESSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO DE 
ZOOLOGIA DO INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO

O Diretor do Instituto de Biociências da Universidade de 
São Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo 
com o decidido pela Congregação em sessão ordinária realizada 
em 23/03/2018, estarão abertas, pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, com início às 8 horas (horário de Brasília) do 
dia 12/04/2018 e término às 18 horas (horário de Brasília) do 
dia 08/10/2018, 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 1026836, com o salário de R$ 
15.862,33 (quinze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta 
e três centavos), junto ao Departamento de Zoologia, na área de 
conhecimento Zoologia, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, 
do Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que segue:
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