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Candidatos:
Stephanie Duarte Esteban
Jaeder Fernandes Cunha
Ana Carolina Bichoffe
Claudia Kodja
Paula Chaves Teixeira Pinto
Ariana Celis Leite
Cleber Sberni Junior
Sarah de Oliveira Silva dos Santos
Comissão de Seleção:
Titulares:
Lélio Luiz de Oliveira – Professor Doutor do Departamento de 

Economia da FEA-RP/USP;
Silvia Maria do Espírito Santo – Professora Doutora do Depar-

tamento de Educação, Informação e Comunicação da FFCLRP/USP;
Antonio Carlos Duarte de Carvalho – Professor Doutor do 

Departamento de Medicina Social da FMRP/USP;
Suplentes:
Amaury Patrick Gremaud - Professor Doutor do Departamento 

de Economia da FEA-RP/USP;
Luciana Romano Morilas – Professora Doutora do Departa-

mento de Administração da FEA-RP/USP;
Valquiria Padilha – Professora Doutora do Departamento de 

Administração da FEA-RP/USP;
Marco Antonio de Almeida – Professor Associado do Departa-

mento de Educação, Informação e Comunicação da FFCLRP/USP;
Fausto Saretta – Professor Doutor do Departamento de Eco-

nomia da FCLAR/UNESP – Aposentado;
Edgard Monforte Merlo – Professor Associado do Departa-

mento de Administração da FEA-RP/USP.
Ficam convocados para a primeira etapa de avaliações a 

Comissão de Seleção e os candidatos portadores do título de 
Doutor:

Jaeder Fernandes Cunha
Ana Carolina Bichoffe
Claudia Kodja
Paula Chaves Teixeira Pinto
Cleber Sberni Junior
A primeira etapa será realizada no período de 24 a 

27/04/2018.
Os candidatos deverão se apresentar no dia 24/04/2018, 

às 9h, na Sala 22 do Bloco B1 da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto - Avenida dos 
Bandeirantes, 3900.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E 
DE COMPUTAÇÃO
 Edital ATAc/ICMC/USP nº 014/2018
INDICAÇÃO DE COMISSÃO DE SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO 

PARA AS PROVAS DA 1ª ETAPA.
O Diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Compu-

tação, da Universidade de São Paulo, aprovou “ad referendum” 
do Conselho Técnico-Administrativo (CTA), em 18.04.2018, a 
seguinte comissão de seleção para as provas da 1ª etapa do 
processo seletivo para contratação de um docente, como professor 
contratado nível III (Doutor), para o Departamento de Matemática, 
deste Instituto, conforme Edital de Abertura EDITAL ATAc/ICMC/
SMA-USP nº 010/2018:

Titulares: Profa. Dra. Esther de Almeida Prado Rodrigues, do 
SMA-ICMC-USP; Prof. Dr. Marcelo Alves Barros, do IFSC-USP e Ana 
Claudia Kasseboehmer, do IQSC-USP.

Suplentes: Profa. Dra. Ires Dias, do ICMC-USP; Profa. Dra. 
Juliana Cobre, do SME-ICMC-USP e Profa. Dra. Cynthia de Oliveira 
Lage Ferreira, do SME-ICMC-USP.

Ficam convocados para a primeira etapa de avaliações, além 
da comissão de seleção, os candidatos portadores do título de 
Doutor: Luiz Antonio de Oliveira e Araújo e Michela Tuchapesk da 
Silva. A primeira etapa será realizada nos dias 23 e 24/04/2018, 
a partir das 08h00, nas dependências do Instituto de Ciências 
Matemáticas e de Computação, da USP.

Os candidatos convocados para a primeira etapa, portadores 
do título de Doutor, deverão comparecer à Assistência Acadêmica 
do ICMC (sala 4-006) com, ao menos, quinze minutos de ante-
cedência do início do processo seletivo, para assinatura da lista 
de presença.

 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
 EDITAL ATAC Nº 14/2018
COMUNICADO
Terá início, no dia 15 de maio 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 Geologia Sedimentar e 
Ambiental, na área de conhecimento em Geologia Geral e Geolo-
gia Sedimentar, referente ao Edital ATAC nº 05/2018 de abertura 
de inscrições, publicado no DOE de 28/02/2018. Estão convocadas 
as candidatas doutoras: Karlla Emmanuelle Cunha Arruda e 
Fabiane Sayuri Iwai, sendo a Comissão de Seleção composta pelos 
professores doutores: André Oliveira Sawakuchi (GSA – Presiden-
te), Eliane Aparecida Del Lama (GMG) e Frederico Meira Faleiros 
(GMG). Ficam, pelo presente, convocadas a Comissão de Seleção, a 
partir das 08h00, e as candidatas, a partir das 08h30.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.
Retificação do D.O.E. de 18/04/2018 – Seção I
No edital em que torna pública a convocação da candidata 

DANIELE LONGO MACHADO Classif. 2º, Processo N° 04-P-
6974/2017.

Onde se lê: ... função especificada: PAEPE - Profissional para 
Assuntos Universitários.

Leia-se: ... função especificada: Assistente Técnico de Labo-
ratório da Carreira de Profissional de Apoio ao Ensino, Pesquisa 
e Extensão.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências e Letras
 Despacho do Diretor Técnico de Divisão, de 18-04-2018.
Prorrogando, por mais 02 anos, a contar de 10-05-2018, nos 

termos do inciso III do artigo 115 da CE, o Concurso Público para 
provimento, mediante contratação, do emprego público de Assis-
tente Operacional II, de que trata o Edital nº 001/2014-STDARH-
-FCL/CAr.

Processo 162/2014-FCL/CAr.

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Faculdade de Medicina
 Edital nº 015/2018 - FM/DTA
A Direção da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP 

torna público que, no período compreendido entre as 9 horas 
do dia 21 de maio até às 16 horas do dia 23 de maio de 2018 
(horário de Brasília) estarão abertas as inscrições para Exame 
de Seleção de Candidato a ALUNO REGULAR do PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM DOENÇAS TROPICAIS, para ingresso em 1º 
de agosto de 2018 (2º semestre de 2018 – vagas remanescentes).

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, sucessivamente, 
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 convocações 
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 candidatos portado-
res 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.

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

I. Prova Escrita (peso 2)
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 permi-
tida a consulta a livros, periódicos e outros documentos biblio-
gráficos 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 consulta 
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 de Seleção, ao se abrir a sessão;

6.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comissão 
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 seletivo, 
cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação.

6.2.4. O candidato que se apresentar depois do horário esta-
belecido não poderá 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 da EESC e, para o cálculo da média individual, a soma 
dos pesos será o quociente de divisão.

8. Serão considerados habilitados os candidatos que alcança-
rem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. - Diodos e Transistores Bipolares.
II. - Aplicações de Diodos e Transistores Bipolares.
III. - Características Estáticas e Dinâmicas de Dispositivos 

Semicondutores.
IV. - Transistores de Efeito de Campo.
V. - Osciladores com Transistores Bipolares.
VI. - Multiplicadores Analógicos com BJT e Equalizadores de 

Áudio com Amplificadores Operacionais.
VII. - Comunicação de dados via Portas Paralelas e via Portas 

Seriais (Síncronas e Assíncronas).
VIII. - Aplicação de instrumentação microprocessada remota 

e desenvolvimento de protocolos de comando digital utilizando 
redes de computadores.

IX. - Álgebra de Boole.
X. - Circuitos Combinacionais, Circuitos Sequenciais, Conver-

sores A/D e D/A.
10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional da 
EESC 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 pelo 
CTA da EESC, 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. O docente contratado por prazo determinado ficará sub-
metido ao Estatuto dos Servidores da Universidade de São Paulo e 
vinculado 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.

Informações adicionais, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados no 
Serviço de Assistência aos Colegiados da Escola de Engenharia 
de São Carlos da Universidade de São Paulo, Avenida Trabalhador 
São-carlense, 400, Bloco E-1, 1º andar, São Carlos, SP – CEP 13566-
590, ou pelo e-mail colegiados@eesc.usp.br.

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

DADE DE RIBEIRÃO PRETO
Comunicado
O Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Conta-

bilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo aprovou, 
“ad referendum” do Conselho Técnico-Administrativo, em 09 e 
12/04, respectivamente, as inscrições e a composição da Comissão 
de Seleção referentes ao processo seletivo para contratação de 01 
(um) docente por prazo determinado, como Professor Contratado 
III (Doutor) ou como Professor Contratado II (Mestre), para o 
Departamento de Economia - Edital FEA-RP 005/2018, publicado 
no D.O.E. em 23/03/2018:

pelo Edital ATAc/EEL/USP - 10/2018, publicado no Diário Oficial 
do Estado em 3.3.2018, junto ao Departamento de Engenharia 
Química, na área de conhecimento de Engenharia de Produção - 
Administração da Produção: TITULARES: Prof. Dr. Messias Borges 
da Silva (Departamento de Engenharia Química da EEL-USP); Prof. 
Dr. Valdeir Arantes (Departamento de Biotecnologia da EEL-USP) 
e Prof. Dr. Morun Bernardino Neto (Departamento de Ciências 
Básicas e Ambientais da EEL-USP). SUPLENTES: Prof.ª Dr.ª Patrícia 
Caroline Molgero da Rós (Departamento de Engenharia Química 
da EEL-USP); Prof. Dr. João Paulo Alves Silva (Departamento de 
Engenharia Química da EEL-USP); Prof. Dr. Félix Monteiro Pereira 
(Departamento de Engenharia Química da EEL-USP); Prof. Dr. 
Adriano Francisco Siqueira (Departamento de Ciências Básicas e 
Ambientais da EEL-USP); Prof. Dr. Juan Fernando Zapata Zapata 
(Departamento de Ciências Básicas e Ambientais da EEL-USP); 
Prof.ª Dr.ª Marcela Aparecida Guerreiro Machado (Faculdade de 
Engenharia de Guaratinguetá da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho) e Prof. Aneirson Francisco da Silva 
(Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho). Ficam CONVOCADOS 
a Comissão de Seleção e também a candidata DOUTORA Ana Gra-
ziele Lourenço Toledo, a comparecerem no dia 2 de maio de 2018, 
às 8 horas e 15 minutos, no Auditório da Biblioteca – Área I, da 
referida Escola, localizada à Estrada Municipal do Campinho, s/nº, 
em Lorena, para dar início as provas que se realizarão no período 
de 2 a 4 de maio de 2018.

 Edital ATAc/EEL/USP-21/2018
O Diretor torna público que, de acordo com o decidido “ad 

referendum” do Conselho Técnico-Administrativo - CTA, fica 
aprovada a seguinte Comissão de Seleção do Processo Seletivo 
(etapa de seleção de mestre) para contratação de 1 (um) Professor 
Contratado (MS-2, para o contratado com título de Mestre), aberto 
pelo Edital ATAc/EEL/USP - 12/2018, publicado no Diário Oficial 
do Estado em 3.3.2018, junto ao Departamento de Engenharia 
Química, na área de conhecimento de Engenharia de Produção 
- Logística e Informação: TITULARES: Prof.ª Dr.ª Larissa de Freitas 
(Departamento de Engenharia Química da EEL-USP); Prof. Dr. Fer-
nando Segato (Departamento de Biotecnologia da EEL-USP) e Prof. 
Dr. Marco Aurélio Kondracki de Alcântara (Departamento de Ciên-
cias Básicas e Ambientais da EEL-USP). SUPLENTES: Prof. Dr. Marco 
Antonio Carvalho Pereira (Departamento de Engenharia Química 
da EEL-USP); Prof. Dr. Félix Monteiro Pereira (Departamento de 
Engenharia Química da EEL-USP); Prof.ª Dr.ª Elisângela de Jesus 
Cândido Moraes (Departamento de Engenharia Química da EEL-
-USP); Prof.ª Dr.ª Mariana Pereira de Melo (Departamento de Ciên-
cias Básicas e Ambientais da EEL-USP); Prof.ª Dr.ª Maria Ismenia 
Sodero Toledo Faria (Departamento de Engenharia de Materiais da 
EEL-USP); Prof. Dr. Valdeir Arantes (Departamento de Biotecnologia 
da EEL-USP) e Prof. Dr. Fernando Augusto Silva Marins (Faculdade 
de Engenharia de Guaratinguetá da Universidade Estadual Pau-
lista “Júlio de Mesquita Filho). Ficam CONVOCADOS a Comissão 
de Seleção e também os seguintes candidatos MESTRES inscritos 
no processo: Paula Marcela Gonçalves Alves de Freitas; Paulo Dias 
Raposo Filho e Michelle Carvalho Galvão da Silva Pinto Bandeira, a 
comparecerem no dia 8 de maio de 2018, às 8 horas e 15 minutos, 
no Auditório da Biblioteca – Área I, da referida Escola, localizada 
à Estrada Municipal do Campinho, s/nº, em Lorena, para dar início 
as provas que se realizarão no período de 8 a 10 de maio de 2018.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Edital ATAc-24/2018
Convocação para as provas do concurso para Professor Titular 

do Departamento de Engenharia Mecânica.
O Diretor torna público que o concurso público de títulos e 

provas para provimento do cargo/claro nº 222763, de Professor 
Titular, referência MS-6, em RDIDP, no Departamento de Engenha-
ria Mecânica, na Área de Conhecimento Projeto Mecânico (Ref.: 
edital ATAc-25/2017, publicado no D.O.E. de 22/6/2017), no qual 
se encontra inscrito o Professor Associado JONAS DE CARVALHO, 
será realizado no dia 8/6/2018, sexta-feira, com início às 8 horas, 
na Sala de Reuniões da Área Acadêmica da EESC – 1º andar do 
Bloco E-1, sito na Avenida Trabalhador São-carlense, 400 – São 
Carlos – SP.

Ficam, pelo presente Edital, convocados a Comissão Julgado-
ra e o candidato inscrito para as provas do referido concurso (Ref.: 
edital ATAc-12/2018, publicado no D.O.E. de 16/3/2018).

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
EDITAL ATAC-25/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO SIM-

PLIFICADO
O Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos da Uni-

versidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, conforme aprovação “ad referendum” do Conselho Técnico-
-Administrativo, estarão abertas por 20 dias, no período das 9 
horas do dia 20/4/2018 às 17 horas do dia 9/5/2018 (horário 
oficial de Brasília-DF), as inscrições para o processo seletivo para 
a contratação de 02 (dois) docentes por prazo determinado, como 
Professor Contratado III (referência MS-3.1), para o contratado 
com título de Doutor, com salário de R$ 1.849,66, ou como Profes-
sor Contratado II (referência MS-2), para o contratado com título 
de Mestre, com salário de R$ 1.322,41, referência mês de abril 
de 2018, com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, 
no Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação, 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 EESC após o término do período de inscrições e de acordo 
com os termos da Resolução nº 7.354/17.

2. O pedido de inscrição deverá ser feito, exclusivamente, 
por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no período 
acima indicado, devendo o candidato apresentar requerimento 
dirigido ao Diretor da EESC (modelo disponível em www.eesc.usp.
br/requerimentotemp), acompanhado dos seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do título 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 requerimento de inscrição, o candidato portador de 
necessidades especiais deverá 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 contra-
tado, deverá ministrar as seguintes disciplinas:

I. SEL0313 – Circuitos Eletrônicos I
II. SEL0314 – Circuitos Eletrônicos II
III. SEL0315 – Circuitos Eletrônicos III
IV. SEL0414 – Sistemas Digitais
V. SEL0433 – Aplicação de Microprocessadores I
VI. SEL0337 – Aplicação de Microprocessadores II
5. O processo seletivo será processado por meio de avaliações 

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;

lescência; 5) Estudo do comportamento motor e a educação física 
na idade adulta; 6) Estudo do comportamento motor e a educação 
física na terceira idade; 7) Estudo do comportamento motor e a 
educação física para populações especiais.

(II) Área DIMENSÕES SOCIOCULTURAIS DO MOVIMENTO 
HUMANO E A EDUCAÇÃO FÍSICA NO CICLO DE VIDA: 1) Dimen-
sões socioculturais do movimento humano e a preparação 
profissional em educação física; 2) Dimensões socioculturais do 
movimento humano e a educação física na primeira infância; 3) 
Dimensões socioculturais do movimento humano e a educação 
física na segunda infância; 4) Dimensões socioculturais do movi-
mento humano e a educação física na adolescência; 5) Dimensões 
socioculturais do movimento humano e a educação física na idade 
adulta; 6) Dimensões socioculturais do movimento humano e a 
educação física na terceira idade; 7) Dimensões socioculturais do 
movimento humano e a educação física para populações especiais.

(III) Área EDUCAÇÃO FÍSICA E EDUCAÇÃO ESCOLARIZADA: 
1). Educação física e a preparação profissional; 2) Educação física 
na educação infantil; 3) Educação física no ensino fundamental do 
1º ao 5º ano; 4) Educação física no ensino fundamental do 6º ao 9º 
ano; 5) Educação física no ensino médio; 6) Educação física escolar 
para populações especiais; 7) Educação física e o desenvolvimento 
de currículos.

Regem o presente Concurso, no que couber, o Estatuto da 
USP, o Regimento Geral da USP e o Regimento da Escola de Educa-
ção Física e Esporte. Além das bases legais citadas anteriormente, 
deve ser observado o documento Recomendações para apresenta-
ção de Candidatura à Livre-Docência na Escola de Educação Física 
e Esporte da Universidade de São Paulo, aprovado pela Egrégia 
Congregação em sua 261ª Sessão Ordinária, realizada em 09 de 
abril de 2015 e anexo a este Edital.

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar: (I) 
Requerimento dirigido ao Diretor da Escola de Educação Física 
e Esporte, no qual conste nome, idade, filiação, naturalidade, 
estado civil, número da cédula de identidade, local de residência, 
a Especialidade e o Departamento na qual pretende prestar o 
concurso; (II) prova de quitação com o serviço militar; (III) título 
de eleitor; (IV) prova de que o interessado é portador do título de 
Doutor, outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade 
nacional; (V) tese original ou texto que sistematize criticamente a 
obra do candidato ou parte dela, em formato digital. (VI) memo-
rial circunstanciado e comprovação dos trabalhos publicados, 
das atividades realizadas pertinentes ao concurso e das demais 
informações que permitam avaliação de seus méritos, em for-
mato digital; elementos comprobatórios do memorial, tais como 
maquetes, obras de arte ou outros materiais que não puderem ser 
digitalizados deverão ser apresentados até o último dia útil que 
antecede o início do concurso. Os docentes em exercício na USP 
serão dispensados das exigências contidas nos incisos II e III, bem 
como os candidatos estrangeiros. As inscrições serão julgadas no 
seu aspecto formal pela Congregação, publicando-se sua decisão. 
O Concurso a que se refere este Edital constará de: (I) prova 
escrita (peso 1); (II) Defesa de Tese ou de texto que sistematize 
criticamente a obra do candidato ou parte dela (peso 3); (III) Prova 
Pública de Argüição e Julgamento do Memorial (peso 3); (IV) Ava-
liação Didática (peso 2) e (V) Prova Prática (peso 1). A Avaliação 
Didática constará de elaboração, por escrito, de plano de aula, 
conjunto de aulas ou programa de uma disciplina de acordo com 
o disposto no Artigo 174 do Regimento Geral. A Prova Prática será 
definida a critério da Comissão Julgadora podendo ser realizada 
segundo uma das seguintes alternativas: (I) Planejamento de 
um trabalho de laboratório, onde o candidato deverá escrever e 
discutir a técnica a ser utilizada, justificando sua escolha proceder 
a análise crítica das etapas, e do tratamento dos resultados expe-
rimentais; (II) execução de uma técnica experimental pertinente 
ao programa do concurso; (III) resolução de problemas pertinentes 
ao programa do concurso; (IV) análise crítica do desenvolvimento 
da teoria pertinente ao programa do concurso; (V) apresentação 
e discussão de uma proposta de pesquisa original para uma tese 
de doutoramento em âmbito pertinente ao programa do concurso. 
O Concurso deverá realizar-se no prazo máximo de 120 dias, a 
contar da aceitação da inscrição. Os programas das disciplinas, 
legislação pertinente, bem como outras informações poderão ser 
obtidos na Assistência Técnica Acadêmica da Escola de Educação 
Física e Esporte da USP.

ANEXO AO EDITAL EEFE/001/2018
RECOMENDAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA 

À LIVRE-DOCÊNCIA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (Aprovado pela Congregação 
da EEFE em sua 261ª Sessão Ordinária, realizada em 09/04/2015)

O presente documento tem o intuito de identificar indica-
dores que orientem e balizem possíveis candidatos ao Concurso 
de Livre-Docência na Escola de Educação Física e Esporte da 
USP. Espera-se ainda que o seu conteúdo subsidie as respectivas 
Comissões Julgadoras, no exercício do seu papel arbitral de análise 
de mérito. Desta forma, recomenda-se a sua publicação como 
anexo aos editais, assim como o seu encaminhamento para as 
bancas estabelecidas com este propósito. Neste enquadramento, 
recomenda-se observar no que couber, que o postulante à Livre-
-Docência apresente:

• Maturidade acadêmico-científica na produção de conhe-
cimento para o exercício autônomo do docente/pesquisador, 
demonstrado preferencialmente por um documento na forma de 
tese original e inédita no domínio do conhecimento especializado;

• Interstício temporal mínimo de 5 (cinco) anos entre a con-
clusão da titulação de doutor e a inscrição no concurso;

• Experiência mínima de 5 (cinco) anos na docência em Insti-
tuição de Ensino Superior de reconhecido prestígio;

• Participação em laboratórios ou grupos de pesquisa/
estudos;

• Produção científica regular em sua linha de pesquisa, com 
frequência anual média de pelo menos 1 (um) artigo completo, nos 
últimos 5 anos, em periódicos indexados em bases de dados (ISI, 
Scielo, Scopus). Pode-se considerar nesta composição até 2 (dois) 
capítulos ou 1 (um) livro na íntegra, publicados por editoras com 
seletiva política editorial;

• Reconhecimento por pares externos à instituição de origem, 
como especialista de destaque em sua área de atuação, expresso 
por convites para participação em Bancas de Concurso e de Pós-
-graduação;

• Regularidade no oferecimento de disciplinas de graduação 
e pós-graduação;

• Participação em ações voltadas à qualificação do ensino de 
graduação na unidade;

• Participação em atividades de extensão e prestação de 
serviços à comunidade;

• Experiência de orientação de alunos de Graduação em 
programas de iniciação científica ou em trabalho de conclusão 
de curso;

• Credenciamento como orientador em programa de Pós-
-graduação reconhecido pela Capes (Mestrado e Doutorado), na 
área do concurso;

• Experiência na formação de pós-graduandos, tendo con-
cluído pelo menos uma orientação em nível de Pós-graduação 
stricto-sensu;

• Participação em comissões permanentes da Unidade ou 
congêneres (Graduação, Pós-graduação, Pesquisa, Cultura e Exten-
são);

• Participação em comissões e grupos de trabalhos que evi-
denciem o seu engajamento institucional;

• Equilíbrio no seu engajamento nas ações supracitadas.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA
 Edital ATAc/EEL/USP-20/2018
O Diretor torna público que, de acordo com o decidido “ad 

referendum” do Conselho Técnico-Administrativo - CTA, fica apro-
vada a seguinte Comissão de Seleção do Processo Seletivo (etapa 
de seleção de doutores) para contratação de 1 (um) Professor 
Contratado (MS-3, para contratado com título de Doutor), aberto 
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