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Na prova de erudição o candidato deverá, pois, atender pelo 
menos um dos tópicos referentes aos aspectos múltiplos da atua-
ção departamental. Poderá, assim, abordar a pesquisa de forma 
genérica, focalizando métodos e modelos, a participação individual 
e institucional na investigação médica-biológica e a política de 
desenvolvimento científico e tecnológico; alternativamente, poderá 
analisar peculiaridades da investigação clínica e suas relações com 
a prática médica, incluindo a análise crítica de temas específicos de 
pesquisas médico-biológicas. As atividades didáticas poderão ser 
exploradas através do enfoque sobre os modelos de ensino de um 
modo geral ou sobre o ensino de cirurgia em seus diversos níveis 
de atenção à saúde e especialidades, incluindo-se a participação 
departamental e as inter-relações do ensino, pesquisa e extensão. 
A atenção à saúde poderá ser abordada focalizando os modelos e 
a participação institucional e individual, com enfoque preferencial 
sobre o sistema de saúde vigente no país e a integração dos Depar-
tamentos a esse sistema; alternativamente o candidato poderá 
fazer uma análise atualizada sobre temas específicos da atenção 
aos pacientes cirúrgicos, incluindo-se a participação individual e 
institucional, bem como os reflexos para o ensino, para a saúde 
comunitária e para o desenvolvimento tecnológico ou da pesquisa. 
Qualquer que seja o tema selecionado, caberá ao candidato fazer 
uma abordagem integrada e equilibrada das atividades de ensino, 
pesquisa e atenção à saúde ou então com predominância de uma 
delas.

O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo

1. - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, 
por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissão no período 
acima indicado, devendo o candidato apresentar requerimento 
dirigido ao Diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo, 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 méritos, 
em formato digital;

II – prova de que é portador do título de Livre-Docente outor-
gado 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 dispensa-
dos 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 con-
curso 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 exigência 
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 portadores 
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 da Faculda-
de de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 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 4;
II – prova pública oral de erudição - peso 2;
III – prova pública de arguição - peso 4;
Parágrafo primeiro: A convocação dos inscritos para a realiza-

ção 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 comu-

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

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 e o art. 158 do Regimento 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo.

I – compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhido 
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 obtive-
rem, 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.

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 dispensa-
dos 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 con-
curso 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 exigência 
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 portadores 
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 da Faculda-
de de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 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 4;
II – prova pública oral de erudição - peso 2;
III – prova pública de arguição - peso 4;
Parágrafo primeiro: A convocação dos inscritos para a realiza-

ção 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 comu-

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

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 e o art. 158 do Regimento 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo.

I – compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhido 
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 obtive-
rem, 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 Assistên-
cia Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo, no endereço acima citado.

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP
Edital nº 005/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (um) CARGO 
DE PROFESSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA E 
ANATOMIA DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

A Diretora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, de acordo com o decidido pela Congregação, na 847ª sessão 
ordinária realizada em 10/04/2018, estarão abertas, pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, com início às 08h30min (horário 
de Brasília) do dia 12 de abril de 2018 e termino às 17horas 
(horário de Brasília) do dia 09 de outubro de 2018, as inscrições ao 
concurso público de títulos e provas para provimento de 01 (um) 
cargo/claro de Professor Titular, referência MS-6, em Regime de 
Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), cargo/claro 
nº1016687, com o salário de R$15.862,33 – quinze mil oitocentos 
e sessenta e dois reais e trinta e três centavos (maio/2016), junto 
ao Departamento de Cirurgia e Anatomia, nas suas respectivas 
áreas de conhecimento constantes do programa das Disciplinas, 
nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, 
e o respectivo programa que segue:

Programa da(s) Disciplina(s) PARA A PROVA PÚBLICA ORAL 
DE ERUDIÇÃO

O Departamento de Cirurgia e Anatomia responde pelos 
seguintes elencos de Disciplinas de Graduação: Cirurgia Torácica e 
Cardiovascular, Cirurgia Vascular e Endovascular, Cirurgia Plástica, 
Cirurgia Pediátrica, Cirurgia de Urgência e do Trauma, Neurocirur-
gia, Neurocirurgia Pediátrica, Urologia, Coloproctologia, Terapia 
Intensiva, Cirurgia Digestiva com os Serviços de Cirurgia Hepática 
e Transplante Gastrointestinal e Cirurgia e Endoscopia do Sistema 
Digestivo, Parede Abdominal e Baço e o Setor de Anatomia pelas 
Divisões de Anatomia e Neuroanatomia. Dedica-se ao exercício 
coordenado de atividades de ensino, pesquisa e de atenção à 
saúde.

Parágrafo sexto: 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.

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da Faculda-
de de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 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 4;
II – prova pública oral de erudição - peso 2;
III – prova pública de arguição - peso 4;
Parágrafo primeiro: A convocação dos inscritos para a realiza-

ção 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 comu-

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

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 e o art. 158 do Regimento 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo.

I – compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhido 
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 obtive-
rem, 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 Assistên-
cia Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo, no endereço acima citado.

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP
Edital nº 004/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM) CARGO 
DE PROFESSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA 
SAÚDE DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

A Diretora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, de acordo com o decidido pela Congregação, na 847ª sessão 
ordinária realizada em 10/04/2018, estarão abertas, pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, com início às 08h30min (horário 
de Brasília) do dia 12 de abril de 2018 e termino às 17horas 
(horário de Brasília) do dia 09 de outubro de 2018, as inscrições ao 
concurso público de títulos e provas para provimento de 01 ( UM 
) cargo/claro de Professor Titular, referência MS-6, em Regime de 
Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), cargo/claro 
nº 266167, com o salário de R$15.862,33 – quinze mil oitocentos 
e sessenta e dois reais e trinta e três centavos (maio/2016), junto 
ao Departamento de Ciências da Saúde, na área de conhecimento: 
Fisioterapia, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento 
Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

Programa da(s) Disciplina(s) PARA A PROVA PÚBLICA ORAL 
DE ERUDIÇÃO

01. - Diagnóstico cinético funcional em fisioterapia
02. - Semiologia fisioterapêutica.
03. - Recursos terapêuticos em fisioterapia
04. - Fisioterapia no sistema craniocervical e cefaleias
05. - Exercícios Terapêuticos
06. - Fisioterapia e Plasticidade Neuromuscular.
07. - Fisioterapia na Saúde da Mulher.
08. - Adaptações musculoesqueléticas ao exercício terapêu-

tico.
09. - Avaliação e intervenção no controle postural
10. - Próteses e Órteses.
11. - Fisioterapia em Gerontologia.
12. - Fisioterapia Cardiovascular.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo

1. - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, 
por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissão no período 
acima indicado, devendo o candidato apresentar requerimento 
dirigido ao Diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo, 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 méritos, 
em formato digital.

II – prova de que é portador do título de Livre-Docente outor-
gado pela USP ou por ela reconhecido.

III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino;

IV – título de eleitor;

QUADRO DE NOTAS
Candidata: Professora Doutora Maria Rita Bertolozzi
1. Examinadora: Professora Elucir Gir
Prova Pública Oral de Erudição (peso 2): 10,0 (dez)
Prova de Julgamento de Títulos (peso 5): 10,0 (dez)
Prova Pública de Arguição (peso 3): 10,0 (dez)
Média: 10,0 (dez)
2. Examinador: Professor Aluísio Augusto Cotrim Segurado
Prova Pública Oral de Erudição (peso 2): 10,0 (dez)
Prova de Julgamento de Títulos (peso 5): 10,0 (dez)
Prova Pública de Arguição (peso 3): 10,0 (dez)
Média: 10,0 (dez)
3. Examinador: Professor José Ricardo de Carvalho Mesquita 

Ayres
Prova Pública Oral de Erudição (peso 2): 10,0 (dez)
Prova de Julgamento de Títulos (peso 5): 10,0 (dez)
Prova Pública de Arguição (peso 3): 10,0 (dez)
Média: 10,0 (dez)
4. Examinadora: Heloisa Helena Ciqueto Peres
Prova Pública Oral de Erudição (peso 2): 10,0 (dez)
Prova de Julgamento de Títulos (peso 5): 10,0 (dez)
Prova Pública de Arguição (peso 3): 10,0 (dez)
Média: 10,0 (dez)
5. Examinadora: Maria Amélia de Campos Oliveira
Prova Pública Oral de Erudição (peso 2): 10,0 (dez)
Prova de Julgamento de Títulos (peso 5): 10,0 (dez)
Prova Pública de Arguição (peso 3): 10,0 (dez)
Média: 10,0 (dez)

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 Faculdade de Educação
Comunicado
A Congregação da Faculdade de Educação da USP referendou, 

em sua 496ª Reunião Ordinária, realizada no dia 22/03/2018, as 
inscrições dos Professores(as) Doutores(as) André Nogueira Xavier, 
Priscila Moreira Corrêa Telles, Janice Gonçalves Temoteo Marques, 
Eliza Marcia Oliveira Lippe, Danielle Aparecida do Nascimento dos 
Santos, Antonielle Cantarelli Martins, Marisa Sacaloski, Rosangela 
Nezeiro da Fonseca Jacob, Adriana do Carmo Bellotti, ao Concurso 
Público de Títulos e Provas para Provimento Efetivo de 01 (um) 
cargo de Professor Doutor, “MS-3”, em RDIDP, no Departamento de 
Metodologia do Ensino e Educação Comparada (EDM), nas discipli-
nas: ", EDM0400 – Educação Especial, Educação de Surdos, Língua 
Brasileira de Sinais e 4800700 – Educação Especial – Fundamentos, 
Políticas e Práticas Escolares”, conforme Edital FEUSP 063/2017. 
Na mesma data, referendou também, para compor a Comissão 
Examinadora os seguintes membros: Titulares - Professores Dou-
tores Mônica Appezzato Pinazza (EDM/FEUSP - Presidente), Karina 
Soledad Maldonado Molina (EDM/FEUSP), Cássia Gessiauskas 
Sofiato (EDF/FEUSP), Érica Aparecida Garrutti (UNIFESP), Ana 
Claudia Balieiro Lodi (FFLCRP/USP). Membros Suplentes: Maria 
Isabel de Almeida (EDM/FEUSP), Marcos Garcia Neira (EDM/
FEUSP), Shirley Silva (EDA/FEUSP), Carla Biancha Angelucci (EDF/
FEUSP), Lilian Cristine Ribeiro Nascimento (UNICAMP). Membros 
Suplentes Reservas: Jaime Francisco Parreira Cordeiro (EDM/
FEUSP), Vivian Batista da Silva (EDM/FEUSP), Cláudia Regina Vieira 
(UFABC), Kate Mamhy Oliveira Kumada (UFABC), Enicéia Gonçalves 
Mendes (UFSCar).

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 
PRETO
 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP
Edital nº 003/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTU-

LOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (um) CARGO(S) DE 
PROFESSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR 
E MOLECULAR E BIOAGENTES PATOGÊNICOS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

A Diretora) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, de acordo com o decidido pela Congregação, na 847ª sessão 
ordinária realizada em 10/04/2018, estarão abertas, pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, com início às 08h30min (horário de 
Brasília) do dia 12 de abril de 2018 e termino às 17horas (horário 
de Brasília) do dia 09 de outubro de 2018, as inscrições ao concurso 
público de títulos e provas para provimento de 01 (um) cargo/claro 
de Professor Titular, referência MS-6, em Regime de Dedicação Inte-
gral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), cargo/claro nº 1027468, com 
o salário de R$15.862,33 – quinze mil oitocentos e sessenta e dois 
reais e trinta e três centavos (maio/2016), junto ao Departamento 
de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos, na área 
de conhecimento Bacteriologia, nos termos do art. 125, parágrafo 
1º, do Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

Programa da(s) Disciplina(s) PARA A PROVA PÚBLICA ORAL 
DE ERUDIÇÃO

1. - Estrutura bacteriana.
2. - Metabolismo bacteriano.
3. - Genética bacteriana.
4. - Classificação bacteriana.
5. - Resposta imune à agentes bacterianos.
6. - Fatores de virulência e patogenicidade de bactérias.
7. - Sistemas de secreção de proteínas em bactérias.
8. - Interação de bactérias patogênicas com células do 

hospedeiro.
9. - Ativação de receptores de células do hospedeiro por 

bactérias.
10. - Subversão das respostas do hospedeiro por bactérias 

patogênicas.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo

1. - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, 
por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissão no período 
acima indicado, devendo o candidato apresentar requerimento 
dirigido ao Diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo, 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 méritos, 
em formato digital;

II – prova de que é portador do título de Livre-Docente outor-
gado 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 dispensa-
dos 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 con-
curso 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 exigência 
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.
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