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0440208 – Introdução à Geologia;
GMG0207 – Introdução aos Minerais e Rochas;
GMG0615 – Elementos de Geologia Estrutural.
5. O processo seletivo será processado por meio de ava-

liações 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;

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, sucessivamen-
te, 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 convoca-
ções 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 candi-
datos portadores 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. Na hipótese de não haver habilitados na segunda 
etapa, ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à 
convocação para contratação, serão chamados para avaliação, 
caso haja, os inscritos portadores de diploma de graduação 
que não tenham obtido título de pós-graduação stricto sensu, 
iniciando-se a terceira etapa de avaliações.

5.7. Na terceira etapa de avaliações, proceder-se-á de acor-
do com o disposto no item 5.2.

5.8. Não havendo inscritos portadores:
I. do título de Doutor: a primeira etapa de avaliações será 

realizada com os candidatos portadores do título de Mestre.
II. do título de Mestre: a segunda etapa de avaliações, caso 

necessária, será realizada com os candidatos portadores apenas 
de diploma de graduação;

III. dos títulos de Doutor ou de Mestre: será realizada etapa 
única de avaliações, com os candidatos portadores apenas de 
diploma de graduação.

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

I. Prova Escrita – peso 2 (dois)
II. Prova Didática – peso 4 (quatro)
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 
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.

6.1.4. 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.

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 julgadora, ao se abrir a sessão;

6.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são 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 sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação.

6.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão 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 Interno do IGc/USP e, para o cálculo da média indivi-
dual, a soma dos pesos será o quociente de divisão.

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

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
0440208 INTRODUÇÃO À GEOLOGIA: (1) Introdução: ori-

gem do Sistema Solar e da Terra; (2) estrutura interna da Terra: 
evidências geológicas e geofísicas; (3) composição química e 
mineralógica da Terra; (4) dinâmica interna, tectônica de placas 
e deriva continental: convecção do manto, magma, plutonismo, 
vulcanismo e terremotos; (5) ciclo das rochas; (6) dinâmica 
externa: ciclo da água em superfície e subterrânea; (7) dinâmica 
externa: intemperismo, erosão, sedimentação e seus produtos; 
(8) estratigrafia e tempo geológico; (9) estruturas geológicas: 
deformações e falhamentos; (10) mapas e perfis geológicos; (11) 
Geologia do Brasil; (12) recursos naturais.

GMG0207 INTRODUÇÃO AOS MINERAIS E ROCHAS: (1) 
Introdução: composição química e mineralógica da crosta da 
Terra; (2) Minerais: simetria, definição, conceito e classificação; 
(3) Minerais: propriedades físicas e identificação; (4) Minerais 
formadores de rochas; (5) Minerais formadores de minérios 
metálicos e não-metálicos; (6) Os três grandes grupos de rochas; 
(7) Gênese e colocação de magmas e a formação de rochas ígne-
as; (8) Mineralogia, textura e estrutura das rochas ígneas; (9) 
Processos supérgenos e formação de rochas sedimentares; (10) 
Mineralogia, textura e estrutura das rochas sedimentares; (11) 
Ambientes metamórficos e formação de rochas metamórficas; 
(12) Mineralogia, textura e estrutura das rochas metamórficas; 
(13) Recursos Minerais e exemplos nacionais.

GMG0615 ELEMENTOS DE GEOLOGIA ESTRUTURAL: AULA 
TEÓRICA: Definição e métodos da Geologia Estrutural. Estrutu-
ras primárias de rochas ígneas e sedimentares. Comportamento 
mecânico das rochas. Esforço e deformação. Ruptura de rochas. 
Fraturas, falhas e juntas. Dobras: descrição e classificação. Folia-
ções e lineações. Mecanismos de dobramento. Zonas de cisa-
lhamento. Análise estrutural. Elementos de Geotectônica. AULA 
PRÁTICA: Notação de atitudes de planos e linhas. Mergulho real 
e aparente. Espessura e profundidade de camadas. Rebatimento 
de planos. Problema dos três pontos. Intersecção com a topogra-
fia. Perfis e mapas geológicos. Projeção estereográfica. Círculo 
de Mohr. Elipse de deformação.

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 do 

3. - Anatomia Clínica
• - Sintopia dos órgãos;
• - Esqueletopia visceral: projeções;
• - Fenômenos holotópicos do corpo que baseiam os proce-

dimentos semiotécnicos;
• - Idiotopia visceral.
4. - Anatomia por Imagem
• - Introdução à imagologia;
• - Semiotécnica da leitura das imagens;
• - O uso dos diferentes tipos de imagens como ferramentas 

para o reconhecimento, identificação das estruturas anatômicas;
• - As imagens de órgãos e vísceras tratadas por processos 

elétricos e eletrônicos.
5. - Bases anatômicas para a Anestesiologia
6. - Anatomia aplicada à tecnologia dos produtos de origem 

animal
• - Aplicação dos conceitos de linfocentros e linfonodos 

sentinela na prática de abates. Princípios da organologia na 
inspeção de produtos de origem animal.

VCI 0200 - Sistema Nervoso dos Animais Domésticos-
-correlações Anátomo-clínicas

• - Organização morfofuncional geral do sistema nervoso.
• - Constituintes funcionais dos nervos espinais e cranianos.
• - Degeneração e regeneração nervosa periférica.
• - Organização morfofuncional da medula espinal, do tron-

co encefálico, do cérebro (diencéfalo e telencéfalo).
• - Síndromes relacionadas a afecções cerebrais e cere-

belares.
• - Síndromes relacionadas a afecções de medula espinhal.
• - Vias exteroceptivas, interoceptivas e proprioceptivas.
• - Vias eferentes somáticas. Estudo crítico do neurônio 

motor superior e do neurônio motor inferior.
• - Vias eferentes viscerais.
• - Neuro-oftalmologia.
• - Sistemas neurais e comportamento. Estruturas encefáli-

cas relacionadas com o comportamento emocional.
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

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 da FMVZ/USP, para fins de 
homologação, após exame formal.

14. 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.

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.

Mais informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
na Assistência Acadêmica da Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia da USP, sita na Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Oli-
veira, 87, Cidade Universitária, São Paulo/SP, ou pelos telefones 
(11) 3091-0904/2648-6210.

 INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
 Edital IB/AAcad/05/2018
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
O Instituto de Biociências da USP convoca o candidato Ricar-

do Pinto da Rocha, inscrito no concurso para Provimento de um 
Cargo de Professor Titular, em RDIDP, referência MS-6, cargo de 
código 165654, junto ao Departamento de Zoologia, de acordo 
com o Edital IB/AAcad/09/2017, para as provas que serão reali-
zadas no dia 06 de março de 2018, às 8h, no Departamento de 
Zoologia do Instituto de Biociências da USP (Rua do Matão, tra-
vessa 14, nº 101, Cidade Universitária, São Paulo). O cronograma 
do concurso será divulgado na data e local supramencionados. 
A Comissão Julgadora será composta pelos Professores: Miguel 
Trefaut Urbano Rodrigues, Professor Titular do Departamento de 
Zoologia do IB-USP; Carlos Arturo Navas Iannini, Professor Titular 
do Departamento de Fisiologia do IB-USP; Carlos Roberto Ferreira 
Brandão, Professor Titular do Museu de Zoologia da USP; Mário 
César Cardoso de Pinna, Professor Titular do Museu de Zoologia 
da USP e Dalton de Souza Amorim, Professor Titular da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP. Suplen-
tes: Antonio Carlos Marques, Professor Titular do Departamento 
de Zoologia do IB-USP e Rosana Moreira da Rocha, Professora 
Titular da Universidade Federal do Paraná.

 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
Edital ATAC nº 04/2018, de 27/02/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
O Diretor do Instituto de Geociências da Universidade de São 

Paulo (IGc/USP) torna público a todos os interessados que, conforme 
aprovação “ad referendum” do Conselho Técnico-Administrativo 
(CTA), estarão abertas por 12 (doze) dias, no período das 08h00 do 
dia 05/03/2018 às 17h00 do dia 16/03/2018, as inscrições para o 
processo seletivo para a contratação de 1 (um) docente por prazo 
determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1, para o contra-
tado com título de Doutor), com salário de R$ 1.849,66, ou como 
Professor Contratado II (MS-2, para o contratado com título de 
Mestre), com salário de R$ 1.322,41, ou como Professor Contratado 
I (MS-1, para os contratados somente portadores de diploma de 
graduação), com salário de R$ 893,95, referência mês de maio de 
2016, com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, junto 
ao Departamento de Mineralogia e Geotectônica, na área de conhe-
cimento: Geologia Geral, 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 do IGc/USP após o término do período de inscrições 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 ao Diretor do Instituto de Geociências da 
Universidade de São Paulo, 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 solici-
tação 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, no curso de Engenharia do Petróleo 
– USP-Santos, as seguintes disciplinas:

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: 4)
III. Julgamento do memorial com prova pública de arguição 

(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 nos programas 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.

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.

5.3. 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. - atividade relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
IV. - atividades profissionais;
V. - diplomas e dignidades universitárias.
6. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 

Regimento da Unidade e, 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:
VCI 01101 - Anatomia Descritiva dos Animais Domésticos I
• - Introdução ao Estudo da Anatomia – Conceitos Gerais.
• - Nomenclatura anatômica – Termos indicativos de posi-

ção e direção.
• - Anatomia de Superfície, pele e anexos.
• - Osteologia – Conceitos gerais, classificação, arquitetura.
• - Sindesmologia – conceitos introdutórios, classificações, 

componentes e dinâmica articular.
• - Miologia – Formação, distribuição, critérios de classifica-

ção, estruturas auxiliares.
• - Sistema Nervoso Central: Conceitos básicos, componen-

tes, classificações, desenvolvimento estrutural.
• - Sistema Nervoso Periférico: componentes e estruturação 

funcional.
• - Estesiologia.
• - Anatomia de Superfície, pele e anexos.
VCI 01201 - Anatomia Descritiva dos Animais Domésticos II
• - Aparelho respiratório: Nariz e narinas. Seios paranasais. 

Conchas e meatos nasais. Conceito, características e diferenças 
nas espécies.

• - Seis paranasais, conchas e meatos nasais, particulari-
dades e diferenças nas espécies. Conceito geral de respiração.

• - Aparelho Respiratório: laringe, cartilagens, músculos e 
articulações. Constituição, Delimitação.

• - Aparelho Respiratório: traqueia, brônquios e pulmões. 
Mecânica do tórax. Morfologia geral da traqueia, brônquios 
e pulmões. Vascularização, segmentação e lobação pulmonar. 
Diferenças nas espécies. Mecânica do tórax, tipos fisiológicos de 
tórax, comportamento da pleura.

• - Aparelho Circulatório. Coração, artérias e veias. Linfáti-
cos: vasos e linfonodos; baço.

• - Sistema Urinário: rim. Morfologia geral, classificação, 
diferenças nas espécies. Vias de eliminação de urina. Ureter, 
uretra e bexiga.

• - Aparelho digestório: boca, dentes, palato, faringe e 
esôfago. Conceito, particularidades da cavidade oral, língua, 
glândulas salivares. e dentes.

• - Aparelho Digestório: Estômagos, intestinos. Morfologia 
geral, particularidades da mucosa gástrica, compartimentos, 
elementos de fixação do estômago e classificação. Morfologia 
geral, particularidades da mucosa intestinal, segmentos, diferen-
ças nas espécies. Classificação dos intestinos, Estática visceral.

• - Aparelho Digestório: Morfologia do fígado, diferenças 
nas espécies e meios de fixação. Morfologia do pâncreas e 
diferenças nas espécies. Peritônio: comportamento. Mesos, 
ligamentos e omentos.

• - Sistema Genital Masculino: Morfologia geral das glân-
dulas anexas. Órgãos genitais: diferenças nas espécies. Consti-
tuição, estruturas, aspectos funcionais do mecanismo de ereção.

• - Sistema Genital: feminino: Morfologia geral dos órgãos 
genitais. Diferenças nas espécies.

• - Sistema Endócrino.
• - Anatomia Seccional.
VCI 0215 Anatomia Aplicada
1. - Anatomia Cirúrgica
• - Divisão regional do corpo animal;
• - Simetria e assimetria corpórea: implicações práticas;
• - Estratigrafia e suas relações nos procedimentos cirúr-

gicos;
• - Segmentação visceral;
• - Principais regiões de interesse cirúrgico em animais.
• - Anatomia aplicada a cabeça e pescoço;
• - Anatomia aplicada ao tórax e abdome;
• - Anatomia aplicada a pelve e períneo;
• - Anatomia aplicada aos membros torácicos e pélvicos.
2. - Anatomia de superfície
• - Anatomia do exterior dos animais domésticos.

V. 1 a 24 http://estudosjaponeses.com.br/
V. 25 a 32 – versão impressa
V. 33-36 http://www.revistas.usp.br/ej/index
FUKASAWA, L. M. et al. Introdução à Gramática da Língua 

Japonesa. São Paulo, Centro de Estudos Japoneses da USP, 2001, 
2.a edição.

MORALES, L.M. (org.) Tópicos de Gramática da Língua 
Japonesa. São Paulo, Fundação Japão, 2011.

NIHONGO KIJUTSU BUNPÔ KENKYÛKAI. Coleção Gendai 
Nihongo Bunpô. Tóquio: Editora Kuroshio Shuppan (7 vol). 
2003 a 2010.

SUZUKI, T. et al. (org.) Teorias Gramaticais da Língua Japo-
nesa. São Paulo, Humanitas e Fapesp, 2012.

KATO, Shûichi. A History of Japanese Literature: The first 
Thousand Years. Paperbach. 2003.

____. History of Japanese Literature: The Years of Isolation. 
Paperbach.1991.

____. History of Japanese Literature: The Modern Years. 
Paperbach.1991.

____. Nihon bungakushi josetsu ge. Tokyo: Chikuma Shobo, 
1980.

____. A History of Japanese Literature 2 – The Modern 
Years. Translated by Don Sanderson Foreword by René E. Etiem-
ble. Tokyo; New York; San Francisco. Kodansha International, 
1983.

KEENE, D. Dawn to the West: Japanese Literature of the 
Modern Era, Fiction. New York: Columbia University Press, 1998.

____. Dawn to the West: Japanese Literature of the Modern 
Era, Poetry, Drama, Criticism. New York: Columbia University 
Press, 1999.

NAKAMURA, Mitsuo. Modern Japanese Fiction – 1868-
1926. Tokyo: Kokusai Bunka Shinkokai (Japan Cultural Society), 
1968.

____. Contemporary Japanese Fiction (1926-1968). Tóquio, 
Kokusai Bunka Shinkôkai, 1969.

____. Novela Japonesa Contemporânea 1926-1968. Koku-
sai Bunka Shinkôkai, 1970.

____. Japanese Fiction in the Meiji. Tóquio, Kokusai Bunka 
Shinkôkai, 1966.

____. Contemporary Japanese Fiction -1926-1968. Tokyo: 
Kokusai Bunka Shinkokai

(Japan Cultural Society), 1969.
____. Nihon no kindai shosetsu. Tokyo: Iwanami Shinsho: 

1954. E 33
____. Nihon no gendai shosetsu. Tokyo: Iwanami Shinsho: 

1968. Aoban 676.
OBSERVAÇÃO. Dos itens 06 a 11, bibliografia a critério do 

candidato.
10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao 
www.uspdigital.usp.br, à página institucional da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 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 Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 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. 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.

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.

Mais informações, bem como as normas pertinentes ao 
concurso, encontram-se à disposição dos interessados no Ser-
viço de Apoio Acadêmico da FFLCH-USP, no endereço: Rua do 
Lago, 717 – sala 107 – Cidade Universitária – São Paulo, SP, 
05508-080 ou através dos telefones 55-11-3091-4590 e 55-11-
3091-4621, ou por correio eletrônico (apoioaca1fflch@usp.br) e 
(apoioaca2fflch@usp.br).

 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA
 EDITAL FMVZ nº 3/2018
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO 

DE DOCENTE TEMPORÁRIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE 
CIRURGIA

O Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP) torna público a todos 
os interessados que, conforme aprovação pelo Conselho Técni-
co-Administrativo, em reunião realizada em 21/2/2018, estarão 
abertas, no período de 00 horas do dia 5 até às 23h59 do dia 9 
de março de 2018, as inscrições para o processo seletivo para 
a contratação de 01 (um) docente temporário, como Professor 
Contratado III (Professor Doutor), com salário de R$1.741,99 
(um mil, setecentos e quarenta e um reais e noventa e nove 
centavos), referência: maio/2017, com jornada de 12 (doze) 
horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Cirurgia, 
nos termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, 
bem como da Resolução nº 7.354/17, no conjunto das disciplinas 
“VCI01101 “Anatomia Descritiva dos Animais Domésticos I”; 
“VCI01201 Anatomia Descritiva dos Animais Domésticos II”, 
“VCI0215 Anatomia Aplicada”, “VCI0208 Métodos Morfológi-
cos e Moleculares Aplicados na Investigação e Diagnóstico em 
Medicina Veterinária”, “VCI0200 Sistema Nervoso dos Animais 
Domésticos. Correlações Anátomo-Clínicas”.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo Conselho Técnico Administrativo da FMVZ/USP após o 
término do período de inscrições 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 ao Diretor da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, contendo 
dados pessoais e Área de conhecimento (especialidade) a que 
concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. Carteira de registro profissional do CRMV, conforme 

decreto nº 64.704, de 7/6/1969.
III. CPF (para candidatos brasileiros);
IV. 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: ministrar aulas no conjunto das 
disciplinas “VCI01101 - Anatomia Descritiva dos Animais 
Domésticos I”; “VCI01201 - Anatomia Descritiva dos Animais 
Domésticos II”, “VCI0215 - Anatomia Aplicada”, “VCI0200 - Sis-
tema Nervoso dos Animais Domésticos. Correlações Anátomo-
-Clínicas”.
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