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5.1.4. As anotações efetuadas durante o período de con-
sulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser 
feitas em papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas 
ao texto final.

5.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão de Seleção, ao se abrir a sessão;

5.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção, individualmente.

5.2. A prova didática será pública, com a duração mínima 
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará 
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 
137, do Regimento Geral da USP.

5.2.1. O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da prova didática;

5.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

5.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do processo sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação.

5.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

5.2.5. Se o número de candidatos o exigir, eles serão 
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de 
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.

5.2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

6. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da Faculdade de Odontologia de Bauru-USP, para o 
cálculo da média individual, a soma dos pesos será o quociente 
de divisão.

7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado 
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído 
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos 
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das 
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.

9. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá 
ao desempate com base na média global obtida por cada 
candidato.

10. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
1- Água e sistema tampão
2- Estrutura e função das proteínas
3- Carboidratos
4- Lipídeos
5- Membrana celular e transporte
6- Enzimas
7- Transferência da informação gênica
8- Bioenergética
9- Comunicação celular e hormônios
10- Controle hormonal do metabolismo
11- Metabolismo de carboidratos
12- Metabolismo de lipídeos
13- Metabolismo de proteínas
14- Metabolismo integrado
15- Bioquímica da contração muscular
16- Mineralização biológica e periodonto
17- Composição do esmalte e dentina
18- Bioquímica da saliva
19- Dieta
11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional da 
Faculdade de Odontologia de Bauru-USP (http://www.fob.usp.
br/concursos-e-editais), e às publicações no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.

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

13. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
Conselho Técnico Administrativo – CTA da Faculdade de Odon-
tologia de Bauru, para fins de homologação, após exame formal.

14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 30.09.2018, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse 
o prazo de dois anos.

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

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

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

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

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

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
na Assistência Acadêmica da Faculdade de Odontologia de 
Bauru - USP, e-mail: acadêmica@fob.usp.br –Telefone (14) 
3235-8280.

Edital nº 008/2018/FOB(ATAc)
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM) 
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO 
DE ODONTOPEDIATRIA, ORTODONTIA E SAÚDE COLETIVA, 
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE MEDICI-
NA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU DA UNIVER-
SIDADE DE SÃO PAULO.

A Diretora da Faculdade de Odontologia de Bauru da Uni-
versidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, de acordo com o decidido pela Congregação em sessão 
ordinária realizada em 21/02/2018, estarão abertas, pelo prazo 
de 60 (sessenta) dias, com início às 09 horas (horário de Brasília) 
do dia 26/02/2018 e término às 18 horas (horário de Brasília) do 
dia 26/04/2018, as inscrições ao concurso público de títulos e 
provas para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, 
referência MS-3, em Regime de Dedicação Integral à Docência 
e à Pesquisa (RDIDP), claro/cargo nº 1234560, com o salário de 
R$ 10.670,76 (dez mil, seiscentos e setenta reais e setenta e seis 
centavos) ao mês, junto ao Departamento de Odontopediatria, 
Ortodontia e Saúde Coletiva visando atender as necessidade do 
Curso de Medicina – área de conhecimento: : Eixo da Atenção 
Integral à Saúde (Módulo de Medicina de Família e Comunidade 
ou Medicina Geral de Família e Comunidade), nos termos do art. 
125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e o respectivo 
programa que segue:

01. Sistema Único de Saúde: princípios e diretrizes;
02. Organização dos serviços de saúde;
03. A Estratégia Saúde da Família, composição e atribuições 

da equipe na atenção básica;
04. Vigilância sanitária e epidemiológica em saúde;
05. Ações de saúde na Atenção Básica, frente aos riscos 

(individuais, grupais e comunitários) nas diferentes fases do ciclo 
de vida: criança, adolescente, adulto e idoso;

06. Condições mais frequentes na atenção primária à saúde, 
fisiopatologia, manejo em rede de atenção à saúde hierarqui-
zada, de complexidade crescente e regulada: alterações da 
consciência, cefaleia, dor torácica, dor abdominal, lombalgia, 
hipertensão arterial, diabetes mellitus, síndrome metabólica.

07. Estratégias para a atenção em Medicina de Família 
e Comunidade ou Medicina Geral de Família e Comunidade 
frente aos princípios doutrinários e organizativos do Sistema 
Único de Saúde.

Pugliesi, indica seu nome, por unanimidade, à Congregação 
para exercer, em RDIDP, o cargo de Professor Doutor, junto ao 
Departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. São Paulo, 
20 de fevereiro de 2018. Comissão Julgadora. Claudia Barbosa 
de Oliveira, Claudio Alvarenda de Oliveira, Presidente,

José Buratini Junior, Sony Dimas Bicudo e Marcelo Mar-
condes Seneda.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA
 EDITAL FO 02/2018
INDICAÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA E DATAS PARA O 

CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO AO PRO-
VIMENTO DE 01 (UM) CARGO DE PROFESSOR DOUTOR JUNTO 
AO DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA DA FACULDADE DE 
ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

A Congregação da Faculdade de Odontologia da Universi-
dade de São Paulo, em sessão de 22 de fevereiro de 2018, APRO-
VOU os nomes indicados para compor a Comissão Julgadora 
para o concurso público de títulos e provas visando ao provi-
mento de 01 (um) cargo de Professor Doutor junto ao Departa-
mento de Estomatologia, disciplina de Radiologia, da Faculdade 
de Odontologia da Universidade de São Paulo, conforme Edital 
FO nº 40/2017. Como membros titulares os Professores Doutores 
Claudio Mendes Pannuti, Professor Associado do Departamento 
de Estomatologia da Faculdade de Odontologia da Universidade 
de São Paulo; Luciana Saraiva, Professora Doutora do Departa-
mento de Estomatologia da Faculdade de Odontologia da Uni-
versidade de São Paulo; Heraldo Luis Dias da Silveira, Professor 
Associado da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul; Ricardo Raitz, Professor Doutor da Escola 
da Saúde da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e 
Roberto Heitzmann Rodrigues Pinto, Professor Doutor do curso 
de Odontologia da Universidade Santa Cecília. Como membros 
suplentes, os Professores Doutores Oswaldo Crivello Júnior, 
Professor Associado do Departamento de Cirurgia, Prótese e 
Traumatologia Maxilofaciais da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo; Glauco Fioranelli Vieira, Professor 
Associado do Departamento de Dentística da Faculdade de 
Odontologia da Universidade de São Paulo; João Batista Cesar 
Neto, Professor Doutor do Departamento de Estomatologia da 
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo e Luiz 
Roberto Coutinho Manhães Junior, Professor Doutor do curso 
de Odontologia do Instituto de Ciência e Tecnologia da Univer-
sidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” de São José 
dos Campos. Para presidir os trabalhos, foi indicado o Professor 
Doutor Claudio Mendes Pannuti. O concurso será realizado no 
período de 02 a 06 de abril de 2018.

 EDITAL FO 03/2018
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA O CONCURSO 

PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO AO PROVIMENTO DE 
01 (UM) CARGO DE PROFESSOR DOUTOR JUNTO AO DEPARTA-
MENTO DE ESTOMATOLOGIA DA FACULDADE DE ODONTOLO-
GIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

O Diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade 
de São Paulo CONVOCA os candidatos Mariana Quirino Silveira 
Soares, RG 4865172; Rafael Emidio da Silva, RG 35254795; Kari-
na Cecília Panelli Santos, RG 32.702.793-9; Eduardo de Novaes 
Bendicto, RG 30.158.569-6; Eduardo Felippe Duailibi Neto, RG 
43.538.192-1; Daniela Miranda Richarte de Andrade Salgado, 
RG 44.228.209-6; Rívea Inês Ferreira Santos, RG 27.106.467-5 
e Arthur Rodriguez Gonzalez Cortes, RG 33.376.259-9 inscritos 
no concurso público de títulos e provas visando ao provimento 
de 01 (um) cargo de Professor Doutor junto ao Departamento 
de Estomatologia, disciplina de Radiologia, da Faculdade de 
Odontologia da Universidade de São Paulo, conforme Edital FO 
40/2017 para o início do concurso, no dia 02 de abril de 2018, 
às 8 horas, à Av. Professor Lineu Prestes, 2227 – Cidade Univer-
sitária – São Paulo/SP, munidos de documento de identidade.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU
 Edital nº 007/2018/FOB(ATAc)
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
A Diretora da Faculdade de Odontologia de Bauru da Uni-

versidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, conforme aprovação “ad referendum” pelo Conselho Téc-
nico Administrativo-CTA, em 16.02.2018, estarão abertas por 10 
dias, no período das 9 horas do dia 26 de FEVEREIRO de 2018 
às 18 horas do dia 07 de MARÇO de 2018, as inscrições para 
o processo seletivo para a contratação de 01 (um) docente(s) 
por prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1), 
com salário de R$ 1.849,66 (Um Mil, Oitocentos e quarenta e 
nove reais e sessenta e seis centavos), referência: mês de maio 
de 2016, com jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto 
ao Departamento de Ciências Biológicas – no conjunto das 
disciplinas de Bioquímica, 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 - CTA da Faculdade de 
Odontologia de Bauru-USP após o término do período de ins-
crições 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 à Diretoria da Faculdade de Odontologia 
de Bauru/USP, 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, outorgado 

ou reconhecido pela USP ou de validade nacional.
2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 

ou qualquer outro meio.
2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de 

necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do(s) aprovado(s).

4. Atribuição da função: o(s) candidato(s) aprovado(s), ao 
ser(em) contratado(s), deverá(ão) ministrar a(s) seguinte(s) 
disciplina(s):

I. BAB01605 – Bioquímica
II. BAB01843 – Bioquímica I
III. BAB 01904 – Bioquímica II
IV. BAO0501 Sistemas Orgânicos Integrados I
5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 

meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 3)
II. Prova Didática (peso 3)
5.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 

processo seletivo, será realizada de acordo com o disposto no 
artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.

5.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará 
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do 
sorteio do ponto.

5.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

5.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, que o 
candidato tiver levado para o local da prova, do qual não lhe 
será permitido ausentar-se durante esse período.

Vieira Ventura, indica, por unanimidade, à Congregação o 
referido candidato para exercer, em RDIDP, o cargo de Professor 
Doutor, junto ao Departamento de Nutrição e Produção Animal 
da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universi-
dade de São Paulo. São Paulo, 31 de janeiro de 2018. Comissão 
Julgadora. Augusto Hauber Gameiro, Pietro Sampaio Baruselli, 
Presidente, Humberto Tonhati, Fernando Ferreira e Henrique 
Nunes de Oliveira.

 Edital FMVZ nº2/2018
RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE 

UM CARGO DE PROFESSOR DOUTOR, MS-3.1, EM RDIDP, JUNTO 
AO DEPARTAMENTO DE REPRODUÇÃO ANIMAL DA FACULDADE 
DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO, NA ÁREA: “BIOTECNOLOGIA DA REPRODU-
ÇÃO ANIMAL”. (Refere-se ao edital de abertura nº 2/2017, de 
11/8/2017. Homologado por unanimidade de votos, pela Con-
gregação desta Faculdade, em sessão 21/2/2018.)

Candidatos: 1) Benner Geraldo Alves e 2) Guilherme 
Pugliesi.

Às 9 horas do dia dezenove de fevereiro de dois mil e 
dezoito, na Sala de Reuniões Prof. Dr. Décio de Mello Malhei-
ro, desta Unidade, sita no Campus da Cidade Universitária 
"Armando de Salles Oliveira", reuniu-se a Comissão Julgadora 
composta pelos senhores Professores Dr. Claudio Alvarenga 
de Oliveira, Professor Titular e Drª Claudia Barbosa Fernandes, 
Professora Doutora, ambos do Departamento de Reprodução 
Animal da FMVZ/USP; Dr. Sony Dimas Bicudo, Professor Titular 
do Departamento de Reprodução Animal e Radiologia Veteriná-
ria e Zootecnia e Dr. José Buratini Junior, Professor Adjunto do 
Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências, ambos 
da UNESP/Botucatu e Dr. Marcelo Marcondes Seneda, Professor 
Associado do Departamento de Clínicas Veterinárias do Centro 
de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Londrina – 
UEL, para realização do concurso para provimento de um cargo 
de Professor Doutor, MS-3.1, em RDIDP, junto ao Departamento 
de Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia da Universidade de São Paulo, na área: “Biotecnologia 
da Reprodução Animal”, ao qual se inscreveram os candidatos 
acima mencionados. Registre-se o não comparecimento do can-
didato Benner Geraldo Alves. Declarada instalada a Comissão 
Julgadora, a presidência dos trabalhos coube ao Prof. Dr. Claudio 
Alvarenga de Oliveira, Professor de categoria mais elevada, em 
exercício na Unidade. A seguir, a Comissão Julgadora elaborou 
o seguinte cronograma dos trabalhos: dia 19/2/2018 às 9 horas 
– Instalação da Comissão Julgadora; às 9h30 – Conhecimento 
da Lista e sorteio do ponto da prova didática. Dia 20/2/2018 às 
9h30 – Realização da Prova Didática; às 11h30 – Realização da 
Prova Prática; às 14 horas – Julgamento do Memorial com Prova 
Pública de Arguição e às 17 horas (aproximadamente) – Procla-
mação do Resultado Final do Concurso. Prosseguindo, de acordo 
com as normas regimentais, a Comissão Julgadora elaborou e 
aprovou, com base no programa e normas constantes do edital 
de concurso, a lista constante de 10 pontos para realização da 
Prova Didática, a saber: 1) Estado da arte das biotécnicas repro-
dutivas para o prognóstico e diagnóstico da gestação; 2) Bases 
biológicas para o desenvolvimento de biotécnicas reprodutivas; 
3) Implicações econômicas no uso de biotécnicas reprodutivas; 
4) Aspectos endócrinos das Biotécnicas reprodutivas; 5) Uso de 
técnicas de imagem aplicadas às biotécnicas reprodutivas; 6) 
Aspectos moleculares das Biotécnicas reprodutivas; 7) Técnicas 
de obtenção e processamento de amostras biológicas e dados 
de imagem para estudos reprodutivos; 8) Desenvolvimento e 
validação de técnicas laboratoriais visando o diagnóstico e o 
prognóstico gestacional; 9) Uso de biotécnicas reprodutivas para 
o prognóstico e diagnóstico da gestação em programas de inse-
minação artificial em tempo fixo e 10) Uso de biotécnicas repro-
dutivas para o prognóstico e diagnóstico do sucesso gestacional 
em programas de transferência de embriões em fêmeas bovinas. 
Às 9h30 a Comissão deu conhecimento da lista de pontos ao 
candidato, com a qual ele concordou, procedendo-se a seguir, 
nos termos regimentais, ao sorteio do ponto nº 10, intitulado: 
“Uso de biotécnicas reprodutivas para o prognóstico e diagnós-
tico do sucesso gestacional em programas de transferência de 
embriões em fêmeas bovinas”. Ao término do sorteio o candida-
to foi cientificado de que deverá realizar sua prova decorrido o 
prazo regimental de 24 horas, sendo, então, dispensado.

Às 9h30 do dia vinte de fevereiro de dois mil e dezoito, 
decorrido o prazo de 24 horas do sorteio do ponto, o Prof. Dr. 
Claudio Alvarenga de Oliveira, Presidente da Comissão, abriu a 
sessão pública de realização da Prova Didática informando ao 
candidato que a duração da mesma é de no mínimo quarenta 
e no máximo sessenta minutos. Assim, conforme dispositivos 
regimentais da Universidade de São Paulo, realizou-se a Prova 
Didática do candidato, das 9h30 às 10h26. Finalizada a referida 
Prova, a Comissão Julgadora passou aos trabalhos de julgamen-
to da mesma.

Às 11h30 a Comissão Julgadora se dirigiu ao Hospital Vete-
rinário – setor de Ruminantes –onde o candidato procedeu à 
execução da Prova Prática, a qual consistiu num exame gineco-
lógico em vaca, consoante ao item 6 do Edital FMVZ nº 2/2017, 
que avaliou o animal quanto à higidez reprodutiva e quanto 
à capacidade de participação em programas de inseminação 
artificial ou transferência de embriões. O candidato demonstrou 
conhecimento das técnicas de obtenção de amostras biológicas 
e de dados de imagem e descreveu como são utilizadas em téc-
nicas para o prognóstico e diagnóstico do sucesso reprodutivo 
em fêmeas bovinas. A duração da prova foi de 60 minutos, sendo 
que os primeiros 45 minutos foram utilizados pelo candidato 
para a solicitação de material, por escrito, e para a realização do 
exame e os últimos 15 minutos foram utilizados para elaboração 
de um relatório sobre tudo o que foi realizado. Ao término da 
prova a Comissão Julgadora elaborou relatório próprio sobre 
os processos empregados e resultados obtidos e, em seguida, 
passou-se aos trabalhos de julgamento da referida prova.

Às 14h20 iniciaram-se os trabalhos do Julgamento do 
Memorial com Prova Pública de Arguição do candidato Guilher-
me Pugliesi e às 19 horas procedeu-se, nos termos do artigo 
144, parágrafo único do Regimento Geral da Universidade de 
São Paulo, a sessão pública da proclamação do Resultado Final 
do referido concurso. A pedido do Presidente da Comissão, 
a Assistente Técnica Acadêmica, senhora Joana Ferreira Dias 
de Vasconcelos, procedeu à leitura das notas atribuídas ao 
candidato pelos senhores examinadores, salientando que as 
Provas Didática, Prática e Julgamento do Memorial com Prova 
Pública de Arguição tiveram, respectivamente, os pesos: 3 (três), 
3 (três) e 4 (quatro). As notas atribuídas pelos examinadores ao 
candidato foram: Claudio Alvarenga de Oliveira – Prova Prática: 
9,0 (nove); Prova Didática: 9,0 (nove); Julgamento do Memorial 
com Prova Pública de Arguição: 8,8 (oito e oito); Média Ponde-
rada: 9,0 (nove). Claudia Barbosa Fernandes – Prova Prática: 8,0 
(oito); Prova Didática: 9,0 (nove); Julgamento do Memorial com 
Prova Pública de Arguição: 8,5 (oito e cinco); Média Ponderada: 
8,5 (oito e cinco). Sony Dimas Bicudo – Prova Prática: 8,0 (oito); 
Prova Didática: 9,0 (nove); Julgamento do Memorial com Prova 
Pública de Arguição: 8,0 (oito); Média Ponderada: 8,3 (oito e 
três). José Buratini Junior – Prova Prática: 8,5 (oito e cinco); 
Prova Didática: 8,0 (oito); Julgamento do Memorial com Prova 
Pública de Arguição: 8,0 (oito); Média Ponderada: 8,2 (oito e 
dois). Marcelo Marcondes Seneda – Prova Prática: 8,8 (oito e 
oito); Prova Didática: 8,8 (oito e oito); Julgamento do Memorial 
com Prova Pública de Arguição: 8,5 (oito e cinco); Média Ponde-
rada: 8,7 (oito e sete).

Ultimada a proclamação pública do resultado final do referi-
do concurso, em face de tudo quanto exposto e diante das notas 
obtidas pelos candidatos nas provas às quais se submeteram, a 
Comissão Julgadora elaborou este Relatório, em conformidade 
com o artigo 145 do Regimento Geral da Universidade de São 
Paulo, pelo qual ao considerar habilitado o candidato Guilherme 

PD0083 - NAYANNE NANCY DE CASTRO VIEIRA DA COSTA 
- 3006598-4 - CARDIOLOGIA PEDIATRICA - MS - 17

R10631 - PEDRO CARPINI DE OLIVEIRA - 49972630-3 - 
PEDIATRIA - SES - 18

R10398 - RAFAELA PILOTTO NAIS - 47125213X - PEDIA-
TRIA - SES - 19

EN0016 - RAQUEL CRISTINA LINS MOTA - 0793630240 - 
ENDOSCOPIA - MS - 20

R10220 - ROMULLO MEDEIROS SANTOS - 2620721 - 
CIRURGIA CARDIOVASCULAR - MS - 21

PD0189 - TABATA BATISTA NAVARRO - 467532072 - NEO-
NATOLOGIA - SES - 22

PD0303 - VILMA RODRIGUES DE AVILA COAN - 466892810 
- GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA - MS - 23

 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA
 EDITAL FMVZ nº 1/2018
RELATÓRIO FINAL DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE 

UM CARGO DE PROFESSOR DOUTOR, MS-3.1, EM RDIDP, JUNTO 
AO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO E PRODUÇÃO ANIMAL DA 
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, NA ÁREA: “BIOINFORMÁTICA 
APLICADA À MEDICINA VETERINÁRIA”. (Refere-se ao edital de 
abertura nº 22/2017, de 12/9/2017. Homologado por unanimi-
dade de votos, pela Congregação desta Faculdade, em sessão 
21/2/2018.)

Candidatos: 1) Juliana Petrini, 2) Ricardo Vieira Ventura e 3) 
Bruna Nunes Marsiglio Sarout.

Às 8h30 do dia trinta de janeiro de dois mil e dezoito, 
na Sala de Reuniões Prof. Dr. Décio de Mello Malheiro, desta 
Unidade, sita no Campus da Cidade Universitária "Armando de 
Salles Oliveira", reuniu-se a Comissão Julgadora composta pelos 
senhores Professores Dr. Pietro Sampaio Baruselli, Professor Titu-
lar do Departamento de Reprodução Animal; Dr. Augusto Hauber 
Gameiro, Professor Associado do Departamento de Nutrição e 
Produção Animal e Dr. Fernando Ferreira, Professor Titular do 
Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Ani-
mal, docentes da FMVZ/USP; Dr. Humberto Tonhati e Dr. Henrique 
Nunes de Oliveira, ambos Professores Titulares do Departamento 
de Zootecnia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias 
da UNESP/Jaboticabal, para realização do concurso para pro-
vimento de um cargo de Professor Doutor, MS-3, em RDIDP, na 
área “Bioinformática Aplicada à Medicina Veterinária”, ao qual 
se inscreveram os candidatos acima mencionados. Registre-se 
o não comparecimento das candidatas Juliana Petrini e Bruna 
Nunes Marsiglio Sarout. Declarada instalada a Comissão Julga-
dora, a presidência dos trabalhos coube ao Prof. Dr. Pietro Sam-
paio Baruselli, Professor de categoria mais elevada, em exercício 
na Unidade. A seguir, a Comissão Julgadora elaborou o seguinte 
cronograma dos trabalhos: dia 30/1/2018 às 8h30 – Instalação 
da Comissão Julgadora; às 9h30 – Conhecimento da Lista de 
10 pontos e sorteio do ponto da Prova Didática ao candidato 
Ricardo Vieira Ventura. Dia 31/1/2018 às 9h30 – Realização da 
Prova Didática do candidato, às 11 horas – Realização da Prova 
Prática, às 13h30 – Julgamento do Memorial com Prova Pública 
de Arguição e às 16 horas (aproximadamente) – Proclamação 
do Resultado Final do Concurso. Prosseguindo, de acordo com as 
normas regimentais, a Comissão Julgadora elaborou e aprovou, 
com base no programa e normas constantes do edital de con-
curso, a lista constante de 10 pontos para realização da Prova 
Didática, a saber: 1) Seleção genômica em animais de produção 
no Brasil: Integração de dados fenotípicos e genotípicos; 2) 
Aprendizado de máquina para resolução de problemas ligados 
à produção animal; 3) Linguagens de programação aplicadas à 
bioinformática; 4) Estruturação e gerenciamento de bancos de 
dados; 5) Aplicação da teoria de redes em problemas zootécni-
cos; 6) Matrizes de relacionamento genético obtidas via dados 
genômicos; 7) Algoritmos utilizados para inferência de marcado-
res moleculares não-genotipados; 8) Estratégias para incorpora-
ção de dados genômicos oriundos de plataformas comerciais; 9) 
Técnicas de custo reduzido destinadas a identificação de animais 
geneticamente superiores por meio de dados genômicos; 10) 
Clusterização, Heatmaps e Análises de Componentes Principais. 
Às 9h30 a Comissão deu conhecimento da lista de pontos ao 
candidato, com a qual o mesmo concordou, procedendo-se a 
seguir, nos termos regimentais, ao sorteio do ponto nº 5, intitu-
lado: “Aplicação da teoria de redes em problemas zootécnicos”. 
Ao término do sorteio o candidato foi cientificado de que deveria 
realizar suas provas, decorrido o prazo regimental de 24 horas, 
sendo, então, dispensado.

Às 9h30 do dia trinta e um de janeiro de dois mil e dezoito, 
decorrido o prazo de 24 horas do sorteio do ponto, o Prof. Dr. 
Pietro Sampaio Baruselli, Presidente da Comissão, abriu a sessão 
pública de realização da Prova Didática informando ao candida-
to que a sua duração é de no mínimo quarenta e no máximo 
sessenta minutos. Assim, conforme dispositivos regimentais da 
Universidade de São Paulo, realizou-se das 9h30 às 10h25, a 
Prova Didática do candidato Ricardo Vieira Ventura. Finalizada 
a referida Prova, a Comissão Julgadora passou aos trabalhos 
de julgamento.

Às 11 horas a Comissão Julgadora se dirigiu à Sala Multi-
mídia da Unidade, onde o candidato realizou a Prova Prática, a 
qual consistiu na análise e interpretação técnica de possíveis 
problemas práticos envolvendo o Programa do Concurso. Ao 
término da prova, que teve duração de 60 (sessenta) minutos, o 
candidato entregou à comissão. A Comissão Julgadora elaborou 
relatório sobre os processos empregados e resultados obtidos 
e, em seguida, passou aos trabalhos de julgamento da referida 
prova. A correção baseou-se na abordagem prática do programa 
de melhoramento genético com base em Dados Genômicos 
e também de outras ferramentas “ômicas”, descrevendo as 
etapas e estratégias utilizadas na prática para manipulação e 
armazenamento dos dados.

Às 13h30 iniciaram-se os trabalhos do Julgamento do 
Memorial com Prova Pública de Arguição do candidato Ricardo 
Vieira Ventura, nos termos do artigo 144, parágrafo único do 
Regimento Geral da Universidade de São Paulo, a sessão pública 
da proclamação do Resultado Final do referido concurso. A pedi-
do do Presidente da Comissão, a Assistente Técnica Acadêmica, 
senhora Joana Ferreira Dias de Vasconcelos, procedeu à leitura 
das notas atribuídas ao candidato pelos senhores examinadores, 
salientando que as Provas: Didática, Prática e Julgamento do 
Memorial com Prova Pública de Arguição tiveram, respectiva-
mente, os pesos: 3 (três), 3 (três) e 4 (quatro). As notas atribu-
ídas pelos examinadores ao candidato foram: Pietro Sampaio 
Baruselli: Prova Didática: 9,0 (nove); Prova Prática: 9,5 (nove e 
cinco); Julgamento do Memorial com Prova Pública de Arguição: 
10,0 (dez); Média Ponderada: 9,6 (nove e seis); Augusto Hauber 
Gameiro: Prova Didática: 9,5 (nove e cinco); Prova Prática: 9,5 
(nove e cinco); Julgamento do Memorial com Prova Pública de 
Arguição: 10,0 (dez); Média Ponderada: 9,7 (nove e sete); Hum-
berto Tonhati: Prova Didática: 9,0 (nove); Prova Prática: 9,5 (nove 
e cinco); Julgamento do Memorial com Prova Pública de Argui-
ção: 10,0 (dez); Média Ponderada: 9,6 (nove e seis); Fernando 
Ferreira: Prova Didática: 9,0 (nove); Prova Prática: 9,5 (nove e 
cinco); Julgamento do Memorial com Prova Pública de Arguição: 
10,0 (dez); Média Ponderada: 9,6 (nove e seis); Henrique Nunes 
de Oliveira: Prova Didática: 9,0 (nove); Prova Prática: 9,5 (nove e 
cinco); Julgamento do Memorial com Prova Pública de Arguição: 
10,0 (dez); Média Ponderada: 9,6 (nove e seis).

Ultimada a proclamação pública do resultado final do 
referido concurso, em face de tudo quanto exposto e diante das 
notas obtidas pelo candidato nas provas às quais se submeteu, 
a Comissão Julgadora elaborou este Relatório, em conformidade 
com o artigo 145 do Regimento Geral da Universidade de São 
Paulo, pelo qual ao considerar habilitado o candidato Ricardo 
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