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publicado no D.O.E. de 3.3.2018, de Processo Seletivo para 
seleção de 1 docente, por prazo determinado, como Professor 
Contratado, junto ao Departamento de Engenharia Química, 
na área de conhecimento de Engenharia de Produção - Projeto, 
Produto e Processo.

 Edital ATAc/EEL/USP-18/2018
O Diretor torna público que, de acordo com o decidido 

“ad referendum” do Conselho Técnico-Administrativo – CTA 
em 11.4.2018, ficam: aprovadas as inscrições dos candidatos: 
Paula Marcela Gonçalves Alves de Freitas, Paulo Dias Raposo 
Filho e Michelle Carvalho Galvão da Silva Pinto Bandeira; e não 
aprovadas a inscrições dos candidatos: Andre Solon de Carvalho, 
Anderson Figueiredo da Costa e Henrique Martins Rocha, por 
não atenderem aos requisitos do Edital ATAc/EEL/USP-12/2018, 
publicado no D.O.E. de 3.3.2018, de Processo Seletivo para 
seleção de 1 docente, por prazo determinado, como Professor 
Contratado, junto ao Departamento de Engenharia Química, na 
área de conhecimento de Engenharia de Produção - Logística 
e Informação.

 FACULDADE DE ARQUITETURA E 
URBANISMO
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
CONVOCAÇÃO
EDITAL ATAc 016/2018
Referente ao Edital ATAc 067/2017
As provas do concurso para a obtenção do título de Livre-

-Docente, com base nas disciplinas: AUT0276 - Desempenho tér-
mico, arquitetura e urbanismo ; AUT0225 - Conforto ambiental 
em espaços urbanos abertos; AUT5815 – Projeto arquitetônico: 
critérios para adequação climática das edificações; AUT5823 
– Conforto ambiental em espaços urbanos abertos, do Departa-
mento de Tecnologia da Arquitetura da FAUUSP, conforme Edital 
ATAc 067/2017, no qual está inscrito o candidato: LEONARDO 
MARQUES MONTEIRO, processo nº 2018.1.203.16.4, terá iní-
cio no dia 04 de junho de 2018, com instalação às 09h00. 
Integraram a Comissão Julgadora, como membros titulares, os 
Professores Doutores: Marcelo de Andrade Romero, presidente 
- AUT/FAUUSP; Eugênio Fernandes Queiroga - AUP/FAUUSP; 
Arlindo Tribess – EP/USP; Marta Adriana Bastos Romero - Unb e 
Margarete Cristiane de Costa Trindade Amorim – UNESP; como 
membros suplentes, os Professores Doutores: Ualfrido Del Carlo 
- AUT/FAUUSP e Alberto Hernandez Neto - EPUSP. Pelo presente 
ficam convocados os membros titulares da Comissão Julgadora 
e o candidato para o início das provas a serem realizadas no pré-
dio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, localizado na Rua do Lago, 876, no “campus” da 
Cidade Universitária “Armando Salles de Oliveira”. Assistência 
Técnica Acadêmica, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
da Universidade de São Paulo.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
COMUNICADO
Referente ao Edital ATAc 007/2018
A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de São Paulo, ad referendum do Conselho 
Técnico Administrativo, apreciou as inscrições dos candidatos 
inscritos no Processo Seletivo para contratação de 01 (um) 
docente por prazo determinado, como Professor Contratado III 
(Professor Doutor I), em RTP, doze horas semanais, junto à área 
de conhecimento de Projeto de Edificação do Departamento 
de Projeto da FAUUSP, em que estão inscritos 16(dezesseis) 
candidatos. Deferidos: 1ª Andrea D´Angelo Leitner Thomazoni 
(inscrição 580); 2º Silvio Oksman (inscrição 632); 3º Roberto 
Alfredo Pompéia(inscrição 1503); 4º João Clark de Abreu Sodré 
(inscrição 4020); 5º Rogerio Marcondes Machado(inscrição 
4029); 6ª Mariana Fontes Perez Rial (inscrição 4088); 7ª Célia 
Moretti Arbore (inscrição 4120); 8º Cícero Ferraz Cruz (ins-
crição 4125); 9º Roberto Selmer Júnior (inscrição 4171); 10ª 
Katia Bomfim Pestana (inscrição 4188); 11º José Paulo Neves 
Gouvêa (inscrição 4190); 12º Felipe de Souza Noto (inscrição 
4194); 13º Clevio Dheivas Nobre Rabelo (inscrição 4206); 14º 
Luciano Margotto Soares (inscrição 4207); 15ª Juliana Braga 
Costa (inscrição 4232); 16ª Maria do Carmo Vilarino (inscrição 
4243), declarando-os inscritas no Processo Seletivo. Assistência 
Técnica Acadêmica, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
da Universidade de São Paulo.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP 19/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
A Diretora da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo torna público a todos os interessados que, conforme 
aprovação pelo Conselho Técnico-Administrativo, em sua 269ª 
Reunião Ordinária, realizada em 12 de abril de 2018, estarão 
abertas por 12 dias, no período das 9h00 do dia 23 de abril de 
2018 às 17h00 do dia 4 de maio de 2018, as inscrições para o 
processo seletivo para a contratação de um docente 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 cen-
tavos, como Professor Contratado II (MS-2, para os contratados 
com título de Mestre), com salário de R$ 1.322,41 (mil, trezentos 
e vinte e dois reais e quarenta e um centavos, ou como Professor 
Contratado I (MS-1, para os contratados somente portadores de 
diploma de graduação), com salário de R$ 893,95 (oitocentos e 
noventa e três reais e noventa e cinco centavos), referência mês 
de maio de 2017, com jornada de 12 (doze) horas semanais de 
trabalho, junto ao Departamento/Área de Metodologia do Ensi-
no e Educação Comparada 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 perío-
do de inscrições e de acordo com os termos da Resolução nº 
7.354/17.

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamen-
te, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no 
período acima indicado, devendo o candidato apresentar reque-
rimento 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 (para Pro-

fessor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), 
outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade nacional, 
ou, caso esteja concorrendo à contratação como Professor 
Contratado I, portador de diploma de graduação, outorgado ou 
revalidado 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 aprovado.

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverá ministrar as seguintes disciplinas:

I. EDM1327 - Educação Infantil;
II. EDM0340 - Projeto de Estágio em Docência em Educação 

Infantil;
III. EDM0669 - Brinquedos e Brincadeiras na Educação 

Infantil.

1026534, em RDIDP, junto do Departamento de Enfermagem 
em Saúde Coletiva, na área de conhecimento “Enfermagem em 
Saúde Coletiva”, aberto pelo edital ATAc 017/2017, publicado no 
DOE em 18.05.2017, no qual se inscreveu a Professora Doutora 
Maria Rita Bertolozzi, realizado em 03 de abril de 2018.

RELATÓRIO FINAL CIRCUNSTANCIADO
CONCURSO: PROFESSOR TITULAR - EDITAL ATAC 017/2017
DEPARTAMENTO: ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA
ÁREA DE CONHECIMENTO: ENFERMAGEM EM SAÚDE 

COLETIVA
CANDIDATA INSCRITA: PROFESSORA DOUTORA MARIA 

RITA BERTOLOZZI
COMISSÃO JULGADORA: Maria Amélia de Campos Oliveira, 

Professora Titular do Departamento de Enfermagem em Saúde 
Coletiva da Escola de Enfermagem da Universidade de São 
Paulo - Presidente; Heloisa Helena Ciqueto Peres, Professora 
Titular do Departamento de Orientação Profissional da Escola 
de Enfermagem da Universidade de São Paulo; José Ricardo de 
Carvalho Mesquita Ayres, Professor Titular do Departamento de 
Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo; Aluísio Augusto Cotrim Segurado, Professor Titular 
do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e Elucir 
Gir, Professora Titular do Departamento de Enfermagem Geral 
e Especializada da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo.

“1. No dia 03 de abril de 2018, às 8 horas e 36 minutos, no 
Auditório Maria Rosa Sousa Pinheiro, foi instalada a Comissão 
Julgadora com a presença da totalidade de seus membros, 
da candidata, Profa. Dra. Maria Rita Bertolozzi, e do público. 
A presidência dos trabalhos coube à Profa. Dra. Maria Amélia 
de Campos Oliveira, Professora Titular do Departamento de 
Enfermagem em Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, nos termos do Artigo 189 do Regi-
mento Geral da Universidade de São Paulo.

2. Na mesma data e no mesmo local, a Comissão Julgadora 
deu início aos trabalhos do concurso elaborando o cronograma 
de provas e dando conhecimento dele à candidata. Após, a 
candidata e os membros da Comissão Julgadora assinaram o 
documento, recebendo na sequência cópia do material.

3. A Prova Pública Oral de Erudição foi realizada na mesma 
data e local, em sessão pública, tendo início às 9 horas. A candi-
data discorreu sobre o tema “Contribuição para a

construção do conhecimento e das práticas de enfermagem 
em saúde coletiva: a propósito da tuberculose”, considerado 
pertinente ao programa do concurso pela Comissão Julgadora. 
A candidata abordou o tema com segurança, demonstrando 
erudição sobre o assunto e sua contribuição pessoal na produ-
ção científica sobre o tema. A candidata desenvolveu a prova 
pública oral de erudição em 57 (cinquenta e sete) minutos e foi 
arguida na forma regimental. Ao término da prova, em sessão 
fechada, cada examinador atribuiu-lhe sua nota, encerrando-a 
em envelope individual.

4. No mesmo dia e local, às 11 horas, em sessão fechada, foi 
realizado o Julgamento dos Títulos da candidata, observados os 
Artigos 154 e 155 do Regimento Geral da USP. Os membros da 
Comissão Julgadora elaboraram individualmente pareceres cir-
cunstanciados sobre os títulos da candidata, que se encontram 
anexos a este relatório. A seguir, cada examinador atribuiu sua 
nota, encerrando-a em envelope individual, nos termos do Artigo 
155 do Regimento Geral, em seu caput.

5. Na mesma data e local, às 14 horas e 08 minutos, foi 
realizada a Prova Pública de Arguição. Os membros da Comissão 
arguiram a candidata na forma regimental. Esta demonstrou 
maturidade, competência, coerência e conhecimento, respon-
dendo com propriedade às questões formuladas pela Comissão 
Julgadora.

6. Ainda no dia 03 de abril de 2018, às 16 horas e 48 
minutos, em sessão pública, no Auditório Maria Rosa Sousa 
Pinheiro, a Sra. Presidente procedeu à abertura dos envelopes e 
realizou a leitura das notas atribuídas à candidata, observado o 
disposto nos artigos 159, parágrafo único, e 161, parágrafo 1º do 
Regimento Geral da Universidade de São Paulo.

Considerando os resultados obtidos pela candidata, após 
rigorosa observância de todas as exigências, a Comissão Julga-
dora habilita e indica, por unanimidade, à Egrégia Congregação 
da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo a 
Professora Doutora MARIA RITA BERTOLOZZI para o provimento 
do cargo de Professor Titular junto ao Departamento de Enfer-
magem em Saúde Coletiva, objeto do Edital ATAC 017/2017. 
(Proc. 2017.1.231.7.8).

São Paulo, 11 de abril de 2018.
Maria Amélia de Campos Oliveira
Diretora
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 Mes-

quita 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)

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA
 Edital ATAc/EEL/USP-16/2018
O Diretor torna público que, de acordo com o decidido “ad 

referendum” do Conselho Técnico-Administrativo – CTA em 
11.4.2018, ficam: aprovadas as inscrições dos candidatos: Ana 
Graziele Lourenço Toledo, Ailson Renan Santos Picanço, Dalton 
Garcia Borges de Souza, Paulo Dias Raposo Filho e Marcos 
Lazaro Batista; e não aprovadas a inscrições dos candidatos: 
Andre Solon de Carvalho, Henrique Martins Rocha, Eriane Fialho 
de Carvalho e Anderson Figueiredo da Costa, por não atende-
rem aos requisitos do Edital ATAc/EEL/USP-10/2018, publicado 
no D.O.E. de 3.3.2018, de Processo Seletivo para seleção de 1 
docente, por prazo determinado, como Professor Contratado, 
junto ao Departamento de Engenharia Química, na área de 
conhecimento de Engenharia de Produção - Administração da 
Produção.

 Edital ATAc/EEL/USP-17/2018
O Diretor torna público que, de acordo com o decidido 

“ad referendum” do Conselho Técnico-Administrativo – CTA 
em 11.4.2018, ficam: aprovadas as inscrições dos candidatos: 
Geronimo Virgínio Tagliaferro, Rosinei Batista Ribeiro, Ailson 
Renan Santos Picanço, Carlos Barbosa Ribeiro e Patrícia Daniela 
Mijone; e não aprovadas a inscrições dos candidatos: Ander-
son Figueiredo da Costa, Eriane Fialho de Carvalho, Henrique 
Martins Rocha, Kelly Lendini Troni e Rafael Costa Ferreira, por 
não atenderem aos requisitos do Edital ATAc/EEL/USP-11/2018, 

de Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo, na Área Economia e Administração.

Para o processo seletivo, que corresponde à prova escrita e 
a prova didática, realizadas de acordo com o Edital de abertura 
e convocação para as provas publicada no D.O.E. de 07.04.2018 
e cronograma estabelecido pela Banca Examinadora e apresen-
tado aos candidatos, inscreveram-se os Doutores: Paulo Cesar 
Pinto Calabria, Cintia Cristina Silva de Araujo, Pedro Ivo Cama-
cho Alves Salvador, Eric Bacconi Gonçalves, Simon Skarabone 
Rodrigues Chiacchio, Carlos Honorato Teixeira, Ramses Henrique 
Martinez, Luiz Antonio de Oliveira e Araújo, Claudia Josimar 
Abrao de Araujo, Mayra Bezerra Hartmann, Renata Maria Mare 
Gogliano, Camila Benatti Mourad, Andrea Rodrigues Barbosa 
Marinho, Marcel Joly, Célia Barbosa Assis. Os candidatos Luiz 
Antonio de Oliveira e Araújo, Claudia Josimar Abrao de Araujo, 
Mayra Bezerra Hartmann, Renata Maria Mare Gogliano, Camila 
Benatti Mourad, Marcel Joly, Célia Barbosa Assis não compare-
ceram na abertura dos trabalhos. Os candidatos Simon Skarabo-
ne Rodrigues Chiacchio e Andrea Rodrigues Barbosa Marinho 
informaram que não iriam participar do certame.

Às 08 horas e 30 minutos do dia 10 de abril de 2018, no 
mesmo local, ocorreu o sorteio do ponto da Prova Escrita, a 
saber: nº 06 (seis) – Modelos IS/LM e Mundell-Fleming, e suas 
implicações sobre as políticas macroeconômicas. O candidato 
Pedro Ivo Camacho Alves Salvador demonstrou o conhecimento 
esperado sendo completo na representação matemática e cál-
culos do efeito das políticas fiscal e monetária das variáveis do 
modelo. O candidato Carlos Honorato Teixeira demonstrou bom 
conhecimento do modelo sendo menos completo no estudo de 
suas variações e efeitos.

Os candidatos Paulo Cesar Pinto Calabria, Cintia Cristina 
Silva de Araujo, Eric Bacconi Gonçalves e Ramses Henrique 
Martinez não compareceram para a realização da prova escrita.

No dia 11 de abril de 2018, às 14 horas e 34 minutos ini-
ciou-se a prova didática do candidato Pedro Ivo Camacho Alves 
Salvador, o ponto sorteado foi número 05 (cinco) - Princípios 
básicos da macroeconomia. O candidato contextualizou o con-
teúdo apresentado no programa das disciplinas e demonstrou 
boa desenvoltura didática com foco em cursos de graduação.

Às 15 horas e 36 minutos iniciou-se a prova do candidato 
Carlos Honorato Teixeira, o ponto sorteado foi o número 10 
(dez) – Empreendedorismo. O candidato apresentou o conteúdo 
referente ao tema, com foco adequado para cursos executivos.

Ao término das provas, a Comissão Julgadora indicou, 
pela unanimidade dos seus membros, o candidato Pedro Ivo 
Camacho Alves Salvador para a contratação, e classificou em 
segundo lugar o candidato Carlos Honorato Teixeira e submete o 
resultado ao Conselho Técnico Administrativo da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo.

Homologado “ad referendum” do Conselho Técnico Admi-
nistrativo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Univer-
sidade de São Paulo em 12 de abril de 2018.

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
EDITAL ECA/USP Nº 04/2018
RESULTADO FINAL / CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Diretor da Escola de Comunicações e Artes da Universida-

de de São Paulo torna público o Resultado Final / Classificação 
do Processo Seletivo para contratação de um docente por 
prazo determinado como Professor Contratado III (Professor 
Doutor), em jornada de 12 horas semanais de trabalho junto ao 
Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo nas 
disciplinas de “CRP-0385: Teoria das Organizações e CRP-0388: 
Identidade Corporativa e Cultura Organizacional”, realizado nos 
dias 26, 27, 28 e 29 de março de 2018, de acordo com o edital nº 
01/2018/ECA, de Abertura de Processo Seletivo para contratação 
de um docente por prazo determinado como Professor Contra-
tado III (Professor Doutor), publicado no D.O.E. de 13.01.2018, 
que teve por candidatos: Marcia Maria Garçon, Teresa Cristina 
Dias de Toledo Pitombo, Felipe Chibás Ortiz, William Antonio 
Cerantola, Omair Guilherme Tizzot Filho, Sylla John Lerro Taves e 
Clara Maria Pugnaloni.

A Comissão de Seleção foi constituída pelos Profs. Drs.: 
Maria Cristina Castilho Costa/Professora Titular/CCA/ECA (Pre-
sidente), Eneus Trindade Barreto Filho/Professor Associado/CRP/
ECA e Ana Akemi Ikeda/Professora Titular/FEA.

CLASSIFICAÇÃO
1º William Antonio Cerantola
2ª Marcia Maria Garçon
3º Felipe Chibás Ortiz
Tendo em vista o resultado acima discriminado, a Comissão 

de Seleção do Processo Seletivo apresentou ao Conselho Técnico 
Administrativo da Escola de Comunicações e Artes da Universi-
dade de São Paulo o Relatório Final que foi homologado, em 
reunião de 11/04/2018 pelo referido Conselho.

Obs: Haviam treze candidatos inscritos.

 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE 
DE RIBEIRÃO PRETO
 Edital ATAc/EEFERP 02/2018 - CONVOCAÇÃO PARA PRO-

VAS
O Diretor da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo convoca os candidatos Profs. 
Drs. HUGO TOURINHO FILHO, BENEDITO SÉRGIO DENADAI, 
DALMO ROBERTO LOPES MACHADO E MARCELO PAPOTI, ins-
critos no concurso público de títulos e provas para provimento 
do claro/cargo nº 221929, de Professo Titular, ref. MS-6, em 
regime de dedicação integral à docência e à pesquisa (RDIDP), 
na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, con-
forme Edital ATAc/EEFERP 06/2017, para as provas públicas que 
serão realizadas no período de 23 a 25 de maior de 2018, com 
início às 8 horas, do dia 23 de maio, no Auditório da Escola de 
Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto/USP (1º andar, Bloco 
I), à Av. Bandeirantes, nº 3900, Campus Universitário da USP, em 
Ribeirão Preto/SP.

A Comissão Julgadora ficou assim constituída: Profa. Dra. 
MARIA VITORIA LOPES BADRA BENTLEY (Professora Titular 
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto e 
membro da Congregação da Escola de Educação Física e Esporte 
de Ribeirão Preto-USP), na qualidade de Presidente; Prof. Dr. 
SÉRGIO DE ALBUQUERQUE (Professor Titular da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP e membro da 
Congregação da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto-USP); Prof. Dr. TITO JOSÉ BONAGAMBA (Professor Titular 
do Instituto de Física de São Carlos-USP); Prof. Dr. RICARDO 
MACHADO LEITE DE BARROS (Professor Titular da Faculdade de 
Educação Física-Unicamp) e Prof. Dr. EVERARDO MAGALHAES 
CARNEIRO (Professor Titular do Instituto de Biologia-Unicamp) - 
Processo nº 2017.1.331.90.0. 

 ESCOLA DE ENFERMAGEM
 COMUNICADO
Torna sem efeito, por não conter o número de edital corres-

pondente, o Resultado final/homologação do concurso público 
de títulos e provas para o provimento de um cargo de Professor 
Titular, referência MS-6, cargo e claro número 1026534, em 
RDIDP, junto do Departamento de Enfermagem em Saúde Cole-
tiva, publicado no DOE em 12.04.2018, Seção I, página 204 -205.

São Paulo, 12 de abril de 2018.
Maria Amélia de Campos Oliveira
Diretora
 EDITAL ATAc 015/2018
Resultado final/homologação: A Congregação da Escola de 

Enfermagem da USP, em sua 422ª sessão ordinária, realizada em 
11.04.2018, homologou, por unanimidade, o relatório final do 
concurso público de títulos e provas para o provimento de um 
cargo de Professor Titular, referência MS-6, cargo e claro número 

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
 EDITAL EACH/ ATAc 024/2018
 Resultado Final / Homologação
Nos dias 14, 15 e 16 de março de 2018, nos termos do 

Edital EACH/ATAc 059/2017 e das demais normas que regula-
mentam os concursos docentes na USP, realizou-se, na Escola 
de Artes, Ciências e Humanidades, o concurso público de títulos 
e provas para obtenção do título de Livre-Docente, na Área de 
Conhecimento: Computação; Especialidade: Estrutura de Dados. 
A Comissão Julgadora foi constituída pelos Professores Doutores 
Sarajane Marques Peres (EACH/USP) na qualidade de presidente 
da banca, Luciano Antonio Digiampietri (EACH/USP), Hélio Pedri-
ni (UNICAMP), Gustavo Enrique de Almeida Prado Alves Batista 
(ICMC/USP) e João Luís Garcia Rosa (ICMC/USP).

Para esse certame, realizado de acordo com a convocação 
para as provas publicada no D.O.E. de 09.02.2018, nos termos 
do Artigo 189 do Regimento Geral da Universidade de São Paulo, 
inscreveu-se o Professor Doutor Ivandré Paraboni. A PROVA 
PÚBLICA ORAL DE ERUDIÇÃO realizou-se no dia 14 de março 
de 2018 às 9h20. A senhora Presidente, Prof.ª Dr.ª Sarajane 
Marques Peres, passou a palavra ao Prof. Dr. Ivandré Paraboni, 
que discorreu durante 57 minutos sobre o tema por ele proposto, 
a saber “Uma aplicação de algoritmos de grafos em geração 
de língua natural: o caso da seleção de conteúdo referencial”. 
Na exposição, o Prof. Dr. Ivandré Paraboni demonstrou amplo 
conhecimento sobre os dois aspectos relacionados ao tema, 
estrutura de dados (grafo) e a aplicação (geração de expres-
sões de referência da língua natural). O tema foi apresentado 
com segurança e fluência. O tema proposto pelo candidato foi 
elogiado pela banca por ter ilustrado a capacidade do Prof. Dr. 
Ivandré Paraboni de relacionar um tema de base da área de 
Ciência da Computação e um tema de pesquisa aplicada em 
Processamento de Língua Natural, com eficiência, didática, cria-
tividade e erudição. Após a sua apresentação, o Prof. Dr. Ivandré 
Paraboni prestou alguns esclarecimentos para os membros da 
banca, tendo todos os esclarecimentos sido considerados rea-
lizados satisfatoriamente. Logo após, os membros da Comissão 
Julgadora atribuíram, individualmente, as notas referentes a 
essa prova. O envelope contendo as notas foi lacrado, rubricado 
e guardado na Assistência Técnica Acadêmica. Na mesma data, 
às 10h54, realizou-se o JULGAMENTO DO MEMORIAL COM 
PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO do candidato Prof. Dr. Ivandré 
Paraboni. Em sessão pública, os membros da banca, na forma 
regimental arguiram o candidato Prof. Dr. Ivandré Paraboni. O 
memorial apresentado pelo candidato foi considerado adequado 
dado o tempo e circunstâncias de trabalho vivenciados por ele, 
tendo inclusive sido elogiado em vários quesitos. O candidato foi 
arguido pela banca e respondeu a todas as perguntas de manei-
ra adequada. A banca fez destaques positivos sobre a atuação 
do Prof. Dr. Ivandré na graduação, devido ao grande número de 
orientações de alunos em graduação, inclusive com produção 
científica relevante derivada de tais trabalhos. O reconhecimento 
dado ao Prof. Dr. Ivandré, por meio de sua indicação como para-
ninfo de duas turmas de formandos, também evidenciou a sua 
competência como professor. Para além do trabalho em docên-
cia, o Prof. Dr. Ivandré Paraboni exerceu com competência a 
atividade de coordenador de curso do bacharelado em Sistemas 
de Informação ao qual está vinculado nesta universidade. Ainda 
em relação à participação em comissões administrativas, houve 
o destaque para sua participação na comissão coordenadora 
do curso de mestrado em Sistemas de Informação na época de 
sua implantação. Prof. Dr. Ivandré Paraboni já teve orientações 
de mestrado defendidas, e está orientando atualmente vários 
alunos no programa de mestrado, no qual também atua como 
professor em duas disciplinas. Em relação a atividades de pes-
quisa e extensão, o candidato demonstrou em seu memorial e 
durante a arguição da banca, que possui um trabalho consis-
tente e de relevância. Atua como revisor de artigos para vários 
eventos e periódicos científicos, e tem uma ampla participação, 
com apresentação de sua pesquisa, em congressos nacionais e 
internacionais relevantes em sua área de pesquisa. Sua pesquisa 
é desenvolvida de maneira consistente, possui regularidade de 
projetos financiados por diferentes agências de fomento, e sua 
produção acadêmica também é regular e direcionada para os 
melhores eventos e periódicos da sua área de atuação. O Prof. 
Dr. Ivandré Paraboni realizou seu doutorado no exterior e recen-
temente realizou um estágio de pós-doutorado de curta duração 
também no exterior. Em ambas as vezes, ele teve contato com 
grupos de pesquisa de renome. Ele possui, portanto, experiências 
internacionais que o capacitam a direcionar esforços para parce-
rias com pesquisadores de renome, com potencial de obtenção 
de resultados importantes. Terminada a arguição, a Comissão 
Julgadora procedeu ao julgamento. Às 13h25, os membros da 
Comissão atribuíram, individualmente, as notas referentes a 
essa prova, as quais foram guardadas em envelope devidamente 
lacrado, rubricado e guardado na Assistência Técnica Acadêmica. 
A Comissão Julgadora deu por encerrados os trabalhos desse 
dia. No dia 15 de março de 2018, no mesmo local, às 9h15, a 
senhora Presidente da Comissão Julgadora, Prof.ª Dr.ª Sarajane 
Marques Peres, após transmitir instruções referentes à prova e 
distribuir folhas devidamente rubricadas ao candidato, promo-
veu o sorteio do ponto para a PROVA ESCRITA, a saber: nº 06 
(seis) – Consulta e atualização de arquivos. O candidato passou 
a discorrer sobre o ponto sorteado. Durante sessenta minutos 
após o sorteio do ponto, o candidato pôde ter acesso a livros, 
periódicos e outros documentos bibliográficos para consulta, 
nos termos da legislação em vigor. Às 13h23, ocorreu o término 
da Prova Escrita. A Comissão Julgadora deu por encerradas as 
atividades desse dia. No dia 16 de março de 2018, no mesmo 
local, às 9h00, iniciou-se a leitura pública da prova pelo candi-
dato, cujo texto foi acompanhado pela Comissão Julgadora por 
meio de cópias reprográficas. Da leitura do texto desenvolvido 
pelo candidato, a banca avaliou que o candidato discorreu ade-
quadamente sobre o tópico. Tópicos relevantes foram abordados 
satisfatoriamente. Após a leitura, a Comissão Julgadora reuniu-
-se para atribuir notas individuais referentes a essa prova. As 
notas foram guardadas em envelope, posteriormente rubricado e 
guardado na Assistência Técnica Acadêmica. Às 9h49, iniciou-se 
a DEFESA DA TESE intitulada “Em busca do plausível: desafios 
e contribuições da geração automática de língua natural”. 
O candidato respondeu adequadamente às questões que lhe 
foram formuladas sobre o trabalho apresentado, demonstrando 
domínio e fluência sobre o tema. Terminada a defesa da tese, a 
Comissão Julgadora atribuiu, individualmente, as notas dessa 
prova, encerrando-as em envelope, posteriormente rubricado 
e guardado na Assistência Técnica Acadêmica. Às 13h10, a 
Comissão Julgadora recebeu da Assistência Técnica Acadêmica 
todos os envelopes devidamente lacrados e rubricados. A 
senhora Presidente, Prof.ª Dr.ª Sarajane Marques Peres, reabriu a 
sessão pública e solicitou aos examinadores a leitura das notas 
atribuídas ao candidato, que foram, simultaneamente, proje-
tadas e registradas em quadro. Diante do público presente no 
local, a senhora Presidente proclamou o resultado do concurso, 
verificadas as notas atribuídas, a Comissão Julgadora habilitou 
e indicou, por unanimidade, o Professor Doutor Ivandré Paraboni 
para a obtenção do título de Livre-Docente e submete o resulta-
do à Congregação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo.

Homologado em 12 de abril de 2018 pela Congregação 
da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade 
de São Paulo.

  ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
 EDITAL EACH/ ATAc 037/2018
 Resultado Final / Homologação
Nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2018, nos termos do Edital 

EACH/ ATAc 016/2018 e das demais normas que regulamentam 
os concursos docentes na USP, realizou-se, na Sala de Concursos, 
o processo Seletivo de provas para contratação de um cargo Pro-
fessor temporário, em 12 horas semanais, no Curso de Sistemas 
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