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ção de Recursos Humanos desta Faculdade, sita na Rua Humaitá, 
1680 - 5º andar, para anuência à contratação.

O não comparecimento do candidato no prazo acima esta-
belecido, bem como a recusa à contratação ou, se consultado e 
contratado, deixar de entrar em exercício, acarretarão a perda 
dos direitos decorrentes de sua habilitação no Concurso.

SEGUE: CLASSIFICAÇÃO – NOME DO CANDIDATO - R.G. nº
1º - Filipe de Oliveira Abi Rached - 30.738.754-9.
(Proc. 1069/2017-FO/CAr).
Fernando Moreira da Silva.
Diretor Técnico de Divisão Substº.
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 025/2018-DTAd-FO/CAr.
O DIRETOR TÉCNICO SUBSTITUTO DA DIVISÃO TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO CÂM-
PUS DE ARARAQUARA DA UNESP, no uso de suas atribuições 
legais, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, habilitado 
no Concurso Público para contratação de Professor Substituto, 
em caráter emergencial, para atender excepcional interesse 
público, no ano letivo de 2018 e pelo prazo máximo de 10 (dez) 
meses, sob o regime jurídico da CLT, lotado no Departamento 
de Diagnóstico e Cirurgia – Conjunto de Disciplinas de Métodos 
Diagnósticos; Diagnóstico Bucal I; Diagnóstico Bucal II; Esto-
matologia, para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data da publicação deste Edital, junto à 
Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de Recursos 
Humanos desta Faculdade, sita na Rua Humaitá, nº 1680 - 5º 
andar, para anuência à contratação. O não comparecimento do 
candidato no prazo acima estabelecido, bem como a recusa à 
contratação ou, se consultado e contratado, deixar de entrar em 
exercício, acarretarão a perda dos direitos decorrentes de sua 
habilitação no Concurso.

SEGUE: CLASSIFICAÇÃO – NOME DO CANDIDATO - R.G. nº
1º - Túlio Morandin Ferrisse – 46.457.301-4.
(Proc. 1067/2017-FO/CAr).
Araraquara, 22 de fevereiro de 2018.
Fernando Moreira da Silva.
Diretor Técnico de Divisão Substº.
 EDITAL 026/2018-DTAd-FO/CAr - RESULTADO FINAL.
O DIRETOR TÉCNICO SUBSTITUTO DA DIVISÃO TÉCNI-

CA ADMINISTRATIVA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO 
CAMPUS DE ARARAQUARA DA UNESP, no uso das atribuições 
conferidas pela Portaria UNESP nº 469/2012, TORNA PÚBLICO 
o resultado final do concurso público para contratação de 01 
(um) Professor Substituto, em caráter emergencial, para atender 
excepcional interesse público, no ano letivo de 2018, pelo prazo 
máximo de 10 (dez) meses, em jornada de 12 (doze) horas 
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT, junto ao 
Departamento de Odontologia Restauradora – Conjunto de 
Disciplinas de Endodontia I; Endodontia II da referida Faculdade. 
Caberá recurso à Congregação, sob os aspectos legal e formal, 
no prazo de 03 (três) dias úteis a contar desta publicação.

SEGUE: NOME - R.G. nº - MÉDIA FINAL - CLASSIFICAÇÃO
Guilherme Ferreira da Silva - 27.803.679-X - 9,7 - 1º.
CANDIDATIA INABILITADA
R.G. nº - MÉDIA FINAL
2.273.173-DF – 4,6.
(Processo 1076/2017-FO/CAr).
Araraquara, 22.02.2018.
Fernando Moreira da Silva.
Diretor Técnico de Divisão Substº.
 Instituto de Química
 Edital 17/2018 IQ/CAr
Retificação Edital 16/2018-STDARH-IQ-CAr-CONVOCAÇÃO 

– DOE 22/02/2018 pág. 192
Onde se lê -Comprovante de graduação em curso de nível 

superior e comprovante do título de Doutor, desenvolvido em 
área temática de Química Analítica, de acordo com o item 3.1 
do Edital.

Leia-se –Comprovante de graduação em curso de nível 
superior em Matemática, Física, Engenharia ou áreas afins 
que tenham, no mínimo, título de Mestre, em Matemática, 
Matemática Aplicada ou Computacional, Física, Engenharias 
ou Área afim.

(Proc. IQ/CAr 639/2017)
Araraquara, 22 de fevereiro de 2018
Diogo Medeiros Túlio
Diretor Técnico de Divisão – Substituto
Divisão Técnica Administrativa
 EDITAL Nº 18/2018-IQ/CAr. – RESULTADO FINAL
O DIRETOR TÉCNICO DA DIVISÃO TÉCNICA ADMINISTRATI-

VA DO INSTITUTO DE QUÍMICA DO CAMPUS DE ARARAQUARA 
DA UNESP, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO O 
RESULTADO FINAL do concurso público para contratação de 01 
(um) Professor Substituto, em caráter emergencial, para atender 
excepcional interesse público, no período letivo de 2018, por 
prazo determinado de 10 meses, em 24 horas semanais de tra-
balho, sob o regime jurídico da CLT e legislação complementar, 
na disciplina/conjunto de disciplinas: “Física I a IV; Física Geral 
Ia IV; Física Experimental I e II; Laboratório de Física I a III; Física 
Aplicada à Farmácia”, junto ao Departamento de Físico-Química 
do Instituto de Química do Câmpus de Araraquara, (Edital nº 
07/2018-IQ/CAr), conforme segue:

CANDIDATOS APROVADOS:
CLASSIFICAÇÃO – Nº INSCRIÇÃO - NOME - RG – MÉDIA 

FINAL
COMISSÃO EXAMINADORA / NOTAS POR EXAMINADOR: 

TITULOS (PESO 2) - DIDÁTICA (PESO 1) - MÉDIA FINAL POR 
EXAMINADOR

1º – 01 – ANDERSON ANDRÉ FELIX – 33.956.817-3 – 7,98
Prof. Dr. Jorge Manuel Vieira Capela – 7,81 – 8,20 – 7,94
Prof. Dr. Gustavo Troiano Feliciano – 7,81 – 8,50 – 8,04
Prof. Dr. Denis Ricardo Martins de Godoi – 7,81 – 8,23 – 7,95
2º – 02 – HENRIQUE ANTONIO MENDONÇA FARIA – 

58.891.523-3 – 6,87
Prof. Dr. Jorge Manuel Vieira Capela – 6,53 – 7,95 – 7,00
Prof. Dr. Gustavo Troiano Feliciano – 6,53 – 8,00 – 7,02
Prof. Dr. Denis Ricardo Martins de Godoi – 6,53 – 6,73 – 6,60
Candidato Eliminado por não comparecer na sala ou local 

de sorteio/prova no horário estabelecido, conforme item 11.4 do 
Edital nº 07/2018-IQ/CAr.: Nº Inscrição: 03.

Caberá recurso à Congregação sob os aspectos legal e 
formal, quanto ao resultado final do concurso, no prazo de 3 
(três) dias úteis contados da data desta publicação (item 11.2 
das Disposições Gerais).

(Proc. nº 65/2018-IQ/CAr.)
Araraquara, 22 de fevereiro de 2018.
Diogo Medeiros Tulio
Diretor Técnico de Divisão-Substituto
Divisão Técnica Administrativa

 CAMPUS DE ASSIS
 Faculdade de Ciências e Letras de Assis
 CÂMPUS DE ASSIS
FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS
EDITAL Nº 075/2018-FCL/CAs.
(Processo nº 1316/2017)
HOMOLOGANDO, conforme Deliberação “ad referendum” 

da Congregação de 22/02/2018, o resultado do Concurso Públi-
co para contratação de Professor Substituto, em caráter emer-
gencial, pelo regime jurídico da CLT e legislação complementar, 
junto ao Departamento de Ciências Biológicas, no conjunto de 
disciplinas Oficinas e Projetos no Ensino de Ciências e Biologia 
I: Produção e Uso de Textos e Imagens; Oficinas e Projetos no 
Ensino de Ciências e Biologia II: Experimentação no Ensino; Ofi-
cinas e Projetos no Ensino de Ciências e Biologia III: Pesquisa em 
Educação; Oficinas e Projetos no Ensino de Ciências e Biologia 
IV: Projetos Interdisciplinares.

Preto – EERP-USP, para complementação da Comissão Julgadora 
do concurso público de títulos e provas visando o provimento 
do cargo/claro nº 1234536, na categoria de Professor Doutor, 
referência MS-3, em Regime de Dedicação Integral à Docência 
e à Pesquisa (RDIDP), junto ao Departamento de Odontope-
diatria, Ortodontia e Saúde Coletiva – Área de conhecimento: 
Eixo da Atenção Integral à Saúde (Módulo de Atenção à Saúde 
da Comunidade), da Faculdade de Odontologia de Bauru da 
Universidade de São Paulo, nos termos do Edital nº 026/2017/
FOB(ATAc), em decorrência da impossibilidade da participação 
de membros externos anteriormente aprovados.

 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E 
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS
 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E CIÊNCIAS 

ATMOSFÉRICAS
Edital ATAc-IAG/006/2018 - Convocação para as provas
COMUNICADO
O Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféri-

cas da Universidade de São Paulo convoca os candidatos Drs. 
Edmilson Dias de Freitas, Maria de Fátima Andrade e Rosmeri 
Porfírio da Rocha, inscritos no Concurso Público de Títulos e Pro-
vas para provimento de um cargo de Professor Titular (cargo e 
claro de nº 266329, em RDIDP, referência MS-6) no Departamen-
to de Ciências Atmosféricas, conforme Edital ATAc-IAG/021/2017 
de Abertura de Inscrições, para as provas que serão realizadas 
nos dias 05 (com início previsto para as 08h) e 06/03/2018, nas 
dependências do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 
Atmosféricas, à Rua do Matão, 1226 – Cidade Universitária – 
São Paulo - SP.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Despacho do Coordenador de Recursos Humanos de 

22/02/2018
Nos termos do Artigo 37, inciso III, da Constituição Federa-

tiva do Brasil e por competência delegada pelo Artigo 7°, inciso 
VI da Deliberação CAD-A-3/2002, homologo o Concurso Público 
para a função abaixo especificada:

Nº PROCESSO FUNÇÃO EDITAL Nº UNIDADE
01-P-4248/2017 MÉDICO ANESTESIOLOGISTA 3/2017 

CAISM

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS
COMUNICADO
Fica prorrogada, pelo prazo de 01 (um) ano, a partir de 

11-03-2018, a validade do Concurso Público de Provas e Títulos, 
para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor I, nível 
MS-3.1, em RTP, com opção preferencial para o RDIDP, nas 
disciplinas MD 139, MD 758 E RM 409, do Departamento de 
Clínica Médica, da Faculdade de Ciências Médica da Universida-
de Estadual de Campinas. Homologação publicada no D.O.E. de 
11-03-2017, páginas 68 – Seção I (Proc. nº 02-P-09105/2016).

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências e Letras
 EDITAL 57/2018–FCL/CAr – CLASSIFICAÇÃO FINAL
A Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus de Araraquara 

– UNESP, torna público o resultado final do concurso público 
para contratação de um Professor Substituto, em caráter emer-
gencial, para atender excepcional interesse público, no período 
relativo ao ano letivo de 2018, e pelo prazo máximo de 10 (dez) 
meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico 
da CLT e Legislação Complementar, nas disciplinas Introdução 
à Língua Italiana: noções gerais; Introdução à Cultura Italiana: 
conversação; Língua Italiana: gramática; Língua Italiana: gra-
mática através de textos literários; Língua Italiana: gramática 
e elementos de cultura; Língua Italiana: revisão da gramática, 
do Departamento de Letras Modernas, realizado nos dias 21 e 
22-2-2018 sendo classificado pela Comissão Examinadora, por 
atender às exigências e aos critérios estabelecidos no Edital 
28/2018-FCL/CAr., publicado em 2-2-2018, o candidato abaixo 
relacionado, decidindo indicá-lo para preencher a função objeto 
do Concurso.

Nº INSCRIÇÃO – CLASSIFICAÇÃO – NOME – RG – MÉDIA 
FINAL

Comissão Examinadora/notas dos Examinadores por unani-
midade: Análise Curricular (Peso 2) – Didática (Peso 1).

002 - 1º – Ivair Carlos Castelan – 25.671.959-7 – 9,50
Prof. Dr. Hilario Antonio Amaral / Profª Drª Claudia Fernanda 

de Campos Mauro / Prof. Dr. Sergio Mauro: 10,00 – 8,50.
A candidata inscrita sob nº 001 não compareceu às provas.
Caberá recurso à Congregação sob os aspectos legais e 

formais, quanto ao resultado final do concurso, no prazo de 
3 (três) dias úteis contados da data desta publicação. (Proc. 
958/2002–FCL/CAr.).

 Faculdade de Odontologia
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 023/2018-DTAd-FO/CAr.
O DIRETOR TÉCNICO SUBSTITUTO DA DIVISÃO TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO CAM-
PUS DE ARARAQUARA DA UNESP, no uso de suas atribuições 
legais, CONVOCA a candidata abaixo relacionada, habilitada 
no Concurso Público para contratação de Professor Substituto, 
em caráter emergencial, para atender excepcional interesse 
público, no ano letivo de 2018 e pelo prazo máximo de 10 (dez) 
meses, sob o regime jurídico da CLT, lotado no Departamento 
de Odontologia Social – Disciplina de Clínica Integrada, para 
comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir 
da data da publicação deste Edital, junto à Seção Técnica de 
Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos desta 
Faculdade, sita na Rua Humaitá, 1680 - 5º andar, para anuência 
à contratação.

O não comparecimento da candidata no prazo acima esta-
belecido, bem como a recusa à contratação ou, se consultada e 
contratada, deixar de entrar em exercício, acarretarão a perda 
dos direitos decorrentes de sua habilitação no Concurso.

SEGUE: CLASSIFICAÇÃO – NOME DO CANDIDATO - R.G. nº
1º - Ana Cláudia Real Gabrielli Piveta - 19.261.951-2.
(Proc. 1077/2017-FO/CAr).
Fernando Moreira da Silva.
Diretor Técnico de Divisão Substº.
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 024/2018-DTAd-FO/CAr.
O DIRETOR TÉCNICO SUBSTITUTO DA DIVISÃO TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DO CAM-
PUS DE ARARAQUARA DA UNESP, no uso de suas atribuições 
legais, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, habilitado 
no Concurso Público para contratação de Professor Substituto, 
em caráter emergencial, para atender excepcional interesse 
público, no ano letivo de 2018 e pelo prazo máximo de 10 (dez) 
meses, sob o regime jurídico da CLT, lotado no Departamento 
de Materiais Odontológicos e Prótese – Conjunto de Disciplinas 
de Prótese Fixa Convencional e Sobre Implantes I; Prótese Fixa 
Convencional e Sobre Implantes II, para comparecer no prazo de 
5 (cinco) dias úteis contados a partir da data da publicação deste 
Edital, junto à Seção Técnica de Desenvolvimento e Administra-

II – Segunda fase: PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGA-
MENTO DO MEMORIAL, PROVA DIDÁTICA E PROVA PRÁTICA.

PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO 
MEMORIAL

6. O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito 
do candidato.

Parágrafo único – No julgamento do memorial, a comissão 
apreciará:

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
IV – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V - diplomas e outras dignidades universitárias.
PROVA DIDÁTICA
7. - A prova didática será pública, com a duração mínima 

de quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre 
o programa da área de conhecimento acima mencionada, nos 
termos do artigo 137 do Regimento Geral da USP.

I – a comissão julgadora, com base no programa do concur-
so, organizará uma lista de dez pontos, da qual os candidatos 
tomarão conhecimento imediatamente antes do sorteio do 
ponto;

II - o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

III – o sorteio do ponto será feito vinte e quatro horas antes 
da realização da prova didática, sendo vedado ao candidato 
renunciar a esse prazo;

IV – o candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário;

V – o ponto sorteado deverá ser desenvolvido mediante 
apresentação de caso clínico estruturado real ou fictício ou 
situação problema para estudantes de graduação em medicina 
que previamente tiveram acesso à aula expositiva gravada 
sobre o tema (aprendizado mediante emprego da modalidade 
de sala de aula invertida) e estão em processo de aprendizagem 
e avaliação formativa;

VI- O caso clínico estruturado deverá conter questões de 
múltipla escolha que poderão tratar de um ou mais aspectos a 
seguir relacionados: anamnese; exame físico; diagnósticos (ana-
tômico, sindrômico, etiológico e clínico); investigação (laborato-
rial e de imagem); princípios da terapêutica clínica; manejo em 
rede de atenção à saúde hierarquizada e regulada; implicações 
na educação (promoção de saúde e prevenção de doenças), na 
comunicação com o sujeito, familiares e equipe de saúde e nas 
condições biológicas, mentais e sociais do sujeito; eventuais 
desdobramentos éticos e jurídicos do desfechos, dentre outros;

VII- A situação problema deverá conter questões de múl-
tipla escolha que poderão tratar de um ou mais aspectos a 
seguir relacionados: políticas públicas específicas, manejo em 
rede de atenção à saúde hierarquizada e regulada, implicações 
na educação (promoção de saúde e prevenção de doenças), na 
comunicação com o sujeito, familiares e equipe de saúde e nas 
condições biológicas, mentais e sociais do sujeito; eventuais 
desdobramentos éticos e jurídicos dos desfechos, dentre outros;

VII- Os estudantes, após exposição às questões de múltipla 
escolha na forma de pré-teste, deverão selecionar, por meio de 
sistema interativo disponibilizado, a melhor alternativa;

VIII- Na sequência, o sistema interativo disponibilizado 
como recurso didático deverá oferecer as respostas do conjunto 
dos estudantes para todos os presentes;

IX- O candidato emitirá comentários, mediante apresen-
tação de metanálises, diretrizes e consensos atualizados, com 
definição do melhor juízo para a questão em análise;

X- As respostas dos estudantes serão contabilizadas no 
componente das suas avaliações formativas;

XI – 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.

PROVA PRÁTICA
8. - A Prova Prática no ambiente de ensino da Atenção 

Integral à Saúde, constante do Projeto Pedagógico do Curso de 
Medicina, com métodos e conteúdos de domínio da Medicina de 
Família e Comunidade ou Medicina Geral de Família e Comuni-
dade será a seguinte: Atendimento a um paciente em Unidade 
Básica de Saúde do Município de Bauru.

- “Modus Faciendi” – Serão selecionados pacientes adultos 
em atendimento em Unidade Básica de Saúde do município de 
Bauru, sendo que um deles será sorteado para que o candidato 
faça, em até uma hora, sua avaliação médica. Em seguida o 
candidato será arguido pela comissão julgadora sobre aspectos 
dos diagnósticos anatômico, funcional, etiológico e clínico, 
avaliação laboratorial e de imagem, se for o caso, orientação, 
plano terapêutico ou encaminhamento, com a devida justificati-
va para serviços de maior densidade tecnológica, se for o caso. 
Alternativamente, a critério da comissão julgadora, a comissão 
poderá, em substituição ao exame de pacientes reais em unida-
des de saúde, disponibilizar aos candidatos material extraído de 
prontuários médicos e de família de pacientes dessas unidades, 
permitindo ao candidato a análise e discussão do caso.

JULGAMENTO DA 2ª FASE
9. 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.

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

11. A nota obtida pelo candidato aprovado na prova escrita 
irá compor a média final da segunda fase, com peso 1 (um).

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

13. Serão considerados habilitados os candidatos que 
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

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

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

16. 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.

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

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

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

20. O candidato será convocado para posse pelo Diário 
Oficial do Estado.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes 
ao Concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Odontologia de 
Bauru da Universidade de São Paulo, à Al. Dr. Octávio Pinheiro 
Brisolla, 9-75 – Vila Universitária – Bauru - SP - telefone: (14) 
3235-8280 – e-mail: academica@fob.usp.br.

COMUNICADO
A Congregação da Faculdade de Odontologia de Bauru 

da Universidade de São Paulo, em sua 507ª sessão ordinária, 
realizada em 21 de fevereiro de 2018, APROVOU a indicação 
dos Profs. Drs. José Roberto Pereira Lauris, Professor Titular do 
Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva 
da FOB-USP e Profa. Dra. Maria José Bistafa Pereira, Professora 
Associada Aposentada da Escola de Enfermagem de Ribeirão 

08. Ensino em Medicina de Família e Comunidade ou Medi-
cina Geral de Família e Comunidade e a organização do Sistema 
Único de Saúde.

09. Participação da comunidade em instâncias de represen-
tação do Sistema Único de Saúde (conselhos locais, municipais, 
estaduais e nacional de saúde; conferências de saúde).

10. Promoção de saúde, prevenção de doenças, reabilitação 
e atividades educativas voltadas para a comunidade.

O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de 
São Paulo.

1. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido à Diretoria da FOB-USP, contendo dados 
pessoais e área de conhecimento do Departamento a que con-
corre, anexando os seguintes documentos:

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
das demais informações que permitam avaliação de seus méri-
tos em formato digital. O memorial deverá seguir o roteiro para 
a elaboração de memoriais destinados aos concursos docentes 
da FOB-USP, disponível na página http://web.fob.usp.br/www2/
util/atacad/ROTEIRO_ELABORACAO_DE_MEMORIAL_FOB-USP.
pdf;

- por memorial circunstanciado, entende-se, a apresentação 
de análise reflexiva sobre a formação acadêmica, as experiências 
pessoais de estudo, trabalhos, pesquisas, publicações e outras 
informações pertinentes à vida acadêmica e profissional, indi-
cando motivações e significados.

- o memorial deverá ser acompanhado da documentação 
correspondente ao alegado, essa documentação deve estar 
acondicionada de forma a compor um ou mais volumes/
arquivos, com indicação dos números dos documentos contidos 
em cada um deles, e, em cada documento, deverá constar a 
numeração, de forma que se possa correlacionar cada atividade 
declarada no Memorial com a respectiva peça da documentação.

II – apresentar diploma de graduação em Medicina, com 
Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade ou 
Medicina Geral de Família e Comunidade reconhecida pela 
Comissão Nacional de Residência Médica, ou Título de Especia-
lista em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela 
Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade;

III – prova de que é portador do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional.

IV – prova de quitação com o serviço militar para candida-
tos do sexo masculino;

V – título de eleitor;
VI – 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 candidatos estrangeiros serão dis-
pensados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo compro-
var que se encontram em situação regular no Brasil.

Parágrafo terceiro: O candidato estrangeiro aprovado no 
concurso e indicado para o preenchimento do cargo só poderá 
tomar posse se apresentar visto temporário ou permanente que 
faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil.

Parágrafo quarto: No requerimento de inscrição, os candi-
datos portadores de necessidades especiais deverão apresentar 
solicitação para que se providenciem as condições necessárias 
para a realização das provas.

Parágrafo quinto: No requerimento de inscrição, o candidato 
estrangeiro deverá manifestar a intenção de realizar as provas 
na língua inglesa, nos termos do parágrafo 8º do artigo 135 do 
Regimento Geral da USP. Os conteúdos das provas realizadas 
nas línguas inglesa e portuguesa serão idênticos.

Parágrafo sexto: No caso de um candidato que realizou 
as provas em língua inglesa seja o candidato indicado para 
provimento do cargo, ele deverá tornar-se fluente na língua 
portuguesa em até 3 (três) anos.

Parágrafo sétimo: É de responsabilidade exclusiva do 
candidato o acompanhamento de todas as etapas referentes ao 
concurso no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Exe-
cutivo I, Seção Concursos, Subseção Universidade de São Paulo.

2. As inscrições serão julgadas pela Congregação da Facul-
dade de Odontologia de Bauru - USP, em seu aspecto formal, 
publicando-se a decisão em edital.

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e vinte dias, a contar da data da publicação no 
Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo 
com o artigo 134, parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

3. O concurso será realizado segundo critérios objetivos, 
em duas fases, por meio de atribuição de notas em provas, 
assim divididas:

1ª fase (eliminatória)
I) prova escrita – peso 1 (um)
2ª fase
II) julgamento do memorial com prova pública de arguição 

- peso 4 (quatro)
III) prova didática - peso 3 (três)
IV) prova prática – peso 2 (dois)
Parágrafo primeiro A convocação dos inscritos para a rea-

lização das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
Paragrafo segundo: Será automaticamente excluído do 

concurso os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido pela comissão julgadora, ou que atrasarem-se para 
o início das demais provas.

I – Primeira fase: PROVA ESCRITA – Caráter Eliminatório
4. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral 

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

I – a comissão julgadora organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do concurso, e dela dará conhe-
cimento aos candidatos vinte e quatro horas antes do sorteio 
do ponto, sendo vedado ao candidato renunciar a esse prazo;

II - o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

III - sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

IV – durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos;

V – as anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;

VI – a prova, que será lida em sessão pública pelo candida-
to, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VII – cada prova será avaliada, individualmente, pelos mem-
bros da comissão julgadora;

VIII – serão considerados habilitados para a 2ª fase os 
candidatos que obtiverem, da maioria dos membros da comissão 
julgadora, nota mínima sete;

IX – a comissão julgadora apresentará, em sessão pública, 
as notas recebidas pelos candidatos.

5. Participarão da segunda fase somente os candidatos 
aprovados na primeira fase.
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