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publicação deste Edital no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
– DOE, a saber:

candidato RICARDO MENDONÇA RINALDI – RG nº 
32.690.107-3: prova de títulos (análise curricular) – peso 2 – 
8,50 (17,00 pontos); prova didática – peso 1 – 8,50; média 
final – 8,50.

À vista do resultado apresentado, a Comissão Examinadora 
considerou o candidato RICARDO MENDONÇA RINALDI apro-
vado, indicando-o para contratação como Professor Substituto 
conforme acima descrito.

(Processo nº 1173/2017 Vol. 1 – FAAC – C.Bauru)

 CAMPUS DE GUARATINGUETÁ
 Faculdade de Engenharia
 EDITAL nº 22/2018– STDARH/FEG
Acham-se abertas, nos termos do Despacho 387-17-PRO-

PEG, publicado no DOE de 15/12/2017 e retificado no DOE 
de 17/01/2018, e com base na Resolução UNESP nº 29/2015, 
alterada pela Resolução UNESP nº 81/2017, as inscrições do 
concurso público de Provas e Títulos para contratação de 01 
(um) PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo determinado, em 
caráter emergencial, para atender excepcional interesse público, 
no ano letivo de 2018, em 12 (doze) horas semanais de traba-
lho, sob o regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, 
na(s) disciplina(s) “SISTEMAS MICROCOMPUTADORIZADOS; 
LABORATÓRIO DE SISTEMAS MICROCOMPUTADORIZADOS; 
ENGENHARIA DE SOFTWARE; LABORATÓRIO DE ENGENHARIA 
DE SOFTWARE; INTRODUÇÃO À ENGENHARIA ELÉTRICA”, junto 
ao Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Enge-
nharia de Guaratinguetá.

O contratado deverá exercer as atividades de docência em 
cursos de graduação nos períodos diurno e/ou noturno, depen-
dendo das necessidades do Departamento.

1. DA REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ 1.283,91 (mil, 

duzentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos), corres-
pondente à referência MS-2, em 12 horas semanais.

Obs.: caso o candidato tenha título superior ao exigido, o 
salário será correspondente à titulação.

Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e 
temporária, ainda que o candidato venha a obter a titulação 
acadêmica superior após a assinatura do contrato, esta não será 
considerada para fins de aumento salarial.

2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas, em dias úteis, no período 

de 22/01/2018 a 26/01/2018, no horário das 09h00 às 11h30 
e das 14h00 às 16h00, na Seção Técnica de Comunicações, 
situada à Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 333 – Portal das 
Colinas – Guaratinguetá

2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa 
de inscrição deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do 
período de inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.

2.3. Não serão recebidas inscrições por via postal ou 
internet.

3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se graduados ou pós-graduados em 

Engenharia Elétrica, Mecânica ou Ciência da Computação que 
tenham, no mínimo, título de Mestre. A qualificação necessária 
à inscrição para o concurso será demonstrada por estudos, em 
nível de graduação, na área do conhecimento à qual se integra a 
disciplina ou conjunto de disciplinas objeto do concurso.

3.1.1. Os diplomas de graduação com validade nacional 
ou os obtidos no exterior serão aceitos para fins de inscrição;

3.1.1.1. Os diplomas de graduação obtidos no exterior 
deverão estar revalidados por Universidades Públicas, aten-
dendo os termos do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB nº 9.394/1996;

3.1.2. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado serão 
aceitos, quando obtidos em cursos de pós-graduação recomen-
dados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de 
Educação (CNE);

3.1.3. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado obtidos no 
exterior serão aceitos, desde que estejam reconhecidos e regis-
trados por universidades que possuam cursos de pós-graduação 
recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE).

3.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no con-
curso público com passaporte, entretanto, por ocasião da 
contratação deverá apresentar a cédula de identidade com visto 
temporário com prazo de validade compatível. Caso ainda não 
possua, deverá apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, cópia 
simples do protocolo do pedido de visto temporário.

3.3. Não registrar antecedentes criminais.
3.4. Estar com o CPF regularizado.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. O candidato deverá apresentar requerimento dirigido 

ao Diretor da Unidade, indicando nome completo, número da 
cédula de identidade, data de nascimento, filiação, naturalidade, 
estado civil, residência, profissão, endereço eletrônico e telefo-
ne, instruindo-o com os seguintes documentos, cópias simples 
frente e verso:

4.1.1. cédula de identidade e no caso de candidato estran-
geiro: cédula de identidade de estrangeiro com visto temporário 
e na falta desta, o passaporte;

4.1.2. comprovante de estar em dia com as obrigações 
militares, quando do sexo masculino;

4.1.3. título de eleitor e comprovante de estar quite com a 
Justiça Eleitoral;

4.1.4. comprovante de graduação e pós-graduação (se for o 
caso) em Engenharia Elétrica, Mecânica ou Ciência da Compu-
tação, bem como de ser portador do título de Mestre ou cópia 
da ata de defesa da tese, condicionada a apresentação do título 
homologado, na ocasião da contratação.

4.2. Os candidatos deverão apresentar comprovante de 
recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 93,00, ou 
valor correspondente nos termos da Lei 12782/2007, a ser efe-
tuado junto ao Banco do Brasil nº 001, agência 6513-7, Conta 
Corrente nº 480-4.

4.3. Curriculum Lattes documentado das atividades rea-
lizadas, em 04 (quatro) vias, sendo uma delas devidamente 
documentada (inclusive com o histórico escolar – graduação e 
pós-graduação do candidato) no qual sejam indicados os traba-
lhos publicados e todas as demais informações que permitam 
cabal avaliação do mérito do candidato.

4.4. No caso de inscrição por procuração devem ser apre-
sentados os documentos de mandato, de identidade do procura-
dor e cópia simples daqueles relacionados nos itens 4.1. ao 4.3.

4.5. O candidato estrangeiro fica dispensado das exigências 
contidas nos subitens 4.1.2 e 4.1.3.

Obs: O modelo de requerimento a ser preenchido e assi-
nado pelo candidato para fim de inscrição estará disponível 
no endereço eletrônico http://www2.feg.unesp.br/#!/concursos/
docentes/prof-susbstituto/

5. REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. A redução do valor da taxa de inscrição, correspondente 

a 50% (cinquenta por cento), será concedida aos candidatos 
interessados que atendam, CUMULATIVAMENTE, os seguintes 
requisitos:

I - sejam estudantes, assim considerados os que se encon-
trem regularmente matriculados em curso superior, em nível de 
graduação ou pós-graduação.

II - percebam remuneração, mensal, inferior a 02 (dois) 
salários mínimos, ou estejam desempregados.

5.2. A concessão da redução ficará condicionada à apresen-
tação, pelo candidato, no ato da inscrição:

I - quanto à comprovação da condição de estudante, de um 
dos seguintes documentos:

a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensi-
no pública ou privada;

do cargo de professor titular concursado, por meio de concurso 
público, indicados pela Congregação, podendo dois deles, no 
máximo, pertencer à UNESP, em exercício ou aposentado.

2.2. Serão indicados, nas mesmas condições previstas no 
item anterior, dois suplentes, sendo um deles não pertencente 
à UNESP.

3. DAS PROVAS
3.1. Do concurso para obtenção do título de Livre-Docente 

constarão as seguintes provas:
3.1.1.JULGAMENTO DE MEMORIAL circunstanciado conten-

do informações que permitam a avaliação do mérito do candi-
dato, principalmente quanto às atividades relacionadas com a 
disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso;

3.1.2. DEFESA DE TESE original e inédita ou de texto que 
sistematize criticamente a obra do candidato ou parte dela, 
elaborados após o doutoramento e por ele apresentados de 
forma ordenada e crítica, de modo a evidenciar a originalidade 
de sua contribuição nos campos da Ciência, das Artes ou das 
Humanidades;

3.1.3. PROVA DIDÁTICA;
3.1.4. PROVA ESCRITA;
4. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
4.1. DA PROVA DE JULGAMENTO DO MEMORIAL
4.1.1. O memorial deverá ser elaborado de modo que 

resultem nítidas e separadas as atividades desenvolvidas pelo 
candidato antes e após a obtenção do título de Doutor;

4.1.2. Para efeito de atribuição de nota, serão consideradas, 
preferencialmente, as atividades desenvolvidas pelo candidato 
após o doutoramento e na seguinte ordem decrescente de 
valores:

4.1.2.1. ATIVIDADES DE ENSINO
a) graduação
b) pós-graduação
c) extensão
4.1.2.2. ATIVIDADES DE PESQUISA:
4.1.2.3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
4.1.2.4. ATIVIDADES DE GESTÃO ACADÊMICA E ADMI-

NISTRATIVA RELACIONADAS AO ENSINO, À PESQUISA E À 
EXTENSÃO.

4.2. DA PROVA DE DEFESA DE TESE
4.2.1. A prova de defesa de tese ou de texto que sistematize 

criticamente a obra do candidato, ou parte dela, terá a forma 
de uma arguição pública, na qual cada Examinador terá trinta 
minutos para sua arguição, cabendo ao candidato tempo igual 
de resposta.

4.2.2. Havendo acordo mútuo, poderá haver diálogo e, neste 
caso, os tempos serão somados.

4.3. DA PROVA DIDÁTICA E DA PROVA ESCRITA
4.3.1. A prova didática será pública e terá a forma de aula 

de, no mínimo, cinquenta e no máximo sessenta minutos, cujo 
ponto será sorteado com vinte e quatro horas de antecedência, 
de uma lista de dez pontos organizada pela Comissão Examina-
dora a partir do programa do concurso.

4.3.2. A prova escrita, que versará sobre o ponto sorteado 
de uma lista de dez pontos organizada pela Comissão Examina-
dora a partir do programa do concurso, terá a duração de até 
cinco horas, podendo a primeira hora ser destinada à consulta 
de material e organização de roteiro e as horas restantes des-
tinadas à redação.

4.3.3. Concluída a prova escrita, o candidato procederá a 
leitura do texto em sessão pública perante a Comissão Exa-
minadora.

4.3.4. A critério da Comissão Examinadora, poderá ser 
elaborada lista única de dez pontos para as provas didática e 
escrita, e, nesse caso, os pontos sorteados em cada prova deve-
rão ser necessariamente distintos.

5. DAS NOTAS E DOS PESOS
5.1. Na avaliação dos candidatos será adotado o critério de 

notas de zero a dez em todas as provas.
5.2. As provas de julgamento do memorial e de defesa de 

tese ou de texto que sistematize criticamente a obra do candi-
dato, ou parte dela, terão peso dois e as demais provas peso um.

5.3. As normas que definem o peso relativo a cada uma 
das atividades relacionadas no item anterior foram aprovadas 
pela Portaria GD-106/2009 e serão entregues aos candidatos 
no ato da inscrição.

6. DA APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS
6.1. Serão considerados aprovados os candidatos que 

obtiverem nota igual ou superior a sete com, pelo menos, três 
examinadores. Os aprovados terão direito ao título de Livre-
-Docente em Histologia e Embriologia.

6.2. A aprovação não implica o aproveitamento obrigatório 
do candidato como docente da unidade onde for realizar o 
concurso de livre-docente.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. O programa do concurso referente às provas didática 

e escrita pertinente à disciplina de Histologia e Embriologia foi 
aprovado pela Câmara Central de Pós-Graduação da UNESP em 
23/05/2017 e será fornecido aos candidatos no ato da inscrição.

7.2. Aplicam-se ao presente concurso as normas estabele-
cidas pela Resolução UNESP 27/2009, de 15-04-2009 (alterada 
pela Resolução UNESP 42/2016, de 02-06-2016), e disposições 
estatutárias e regimentais da UNESP. 

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências e Letras
 EDITAL 015/2018–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 1º semestre letivo de 2018, e pelo prazo máximo 
de 05 (cinco) meses, em 12 horas semanais de trabalho, sob o 
regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, nas discipli-
nas “Teorias do Crescimento e Ciclos Econômicos”; “Economia 
Brasileira” do Departamento de Economia, realizado nos dias 17 
e 18-01-2018 sendo classificado pela Comissão Examinadora, 
por atender às exigências e aos critérios estabelecidos no Edital 
103/2017-FCL/CAr., publicado em 21-12-2017, 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):

001 – 1º – Celso Pereira Neris Junior – 43.435.110-6 – 7,00.
Profª Drª Stela Luiza de Mattos Ansanelli/Profª Drª Ana Elisa 

Périco/Prof. Dr. Leandro Pereira Morais – 7,50 – 6,00.
Caberá recurso à Congregação sob os aspectos legais e 

formais, quanto ao resultado final do concurso, no prazo de 
03 (três) dias úteis contados da data desta publicação. (Proc. 
1328/2004–FCL/CAr).

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação
 Edital nº 010/2018 – STDARH/FAAC
O Diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 

do Câmpus de Bauru, nos termos do Despacho nº 008/2018-D.
FAAC e no uso de suas atribuições, torna público o resultado 
final obtido no Concurso Público de Provas e Títulos para 
Professor Substituto, em jornada de 12 (doze) horas semanais 
de trabalho, junto ao Departamento de Design, no conjunto 
de disciplinas “PROJETO I; PROJETO II; PRODUÇÃO GRÁFICA 
I; PRODUÇÃO GRÁFICA II”, objeto do Edital de Abertura de 
Inscrições nº 001/2018 – STDARH / FAAC, publicado no DOE 
de 04/01/2018, Seção I, página 128, realizado nos dias 17 e 18 
de janeiro de 2018, cabendo recurso, sob os aspectos formal 
e legal, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da 

Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, VI da Lei 
nº 10.261/68.

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

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

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

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

Informações adicionais, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados no 
Serviço de Assistência aos Colegiados do IAU da Universidade 
de São Paulo, situado à Av. Trabalhador Sãocarlense, 400, São 
Carlos-SP, ou pelo e-mail: iau.academica@sc.usp.br.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARAÇATUBA
 Faculdade de Odontologia
 Edital 01/2018-DTA: “Abertura de inscrições ao concurso 

público de títulos e provas para obtenção do título de livre-
-docente do Departamento de Ciências Básicas, disciplina de 
Histologia e Embriologia”.

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. Acham-se abertas, no período de 22/01/2018 a 

20/02/2018, as inscrições ao concurso público de títulos e provas 
para obtenção do título de livre-docente do Departamento de 
Ciências Básicas, disciplina de Histologia e Embriologia.

1.2. As inscrições deverão ser efetuadas na Seção de Comu-
nicações da Faculdade, à Rua José Bonifácio, 1193, de segunda 
a sexta-feira, das 9 às 11 e das 14 às 16 horas.

1.3. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade indicando nome 
completo, número da cédula de identidade, idade, filiação, natu-
ralidade, estado civil, domicílio e profissão, acompanhado dos 
seguintes documentos:

a) fotocópia da cédula de identidade;
b) fotocópia da Cédula de Identidade permanente para 

candidatos estrangeiros;
c) fotocópia do documento de quitação com o Serviço Mili-

tar para os candidatos do sexo masculino;
d) fotocópia do Título Eleitoral e comprovante de votação 

da última eleição;
e) fotocópia do diploma de Doutor, ou de documento 

de igual valor, obtido ou reconhecido em Programa de Pós-
-Graduação recomendado pela CAPES, que tenha sido conferido 
pelo menos 6 anos antes da data de inscrição;

f) memorial circunstanciado das atividades realizadas, em 
10 vias, devidamente documentado, contendo tudo o que se 
relacione com a formação intelectual e com as atividades profis-
sionais, didáticas e científicas do candidato;

g) 10 exemplares da tese, original e inédita, versando sobre 
assunto de livre escolha, pertinente à disciplina em concurso ou 
de texto que sistematize criticamente a obra do candidato, ou 
parte dela e por ele apresentados de forma ordenada e crítica, 
de modo a evidenciar a originalidade de sua contribuição nos 
Campos da Ciência, das Artes ou das Humanidades;

h) comprovante do recolhimento da taxa de inscrição, no 
"Caixa" da Seção de Finanças;

i) comprovante de que possui 6 anos de atividades em 
ensino de graduação, após doutorado;

j) comprovante de vínculo com Programa de Pós-Graduação 
stricto sensu, recomendado pela Capes, na Unesp ou fora dela, 
na qualidade de docente e orientador credenciado;

k) comprovante de que possui, pelo menos, duas orienta-
ções concluídas em Programas de Pós-Graduação stricto sensu, 
recomendado pela Capes, mestrado ou doutorado;

l) comprovante de que possui, pelo menos, 10 (dez) publica-
ções científicas entre: artigos completos em revistas referencia-
das em base de dados, indexadores e portais de periódicos com 
reconhecida qualidade na área, trabalhos completos em anais 
de eventos de âmbito nacional ou internacional de comprovada 
relevância na área de conhecimento, livros, capítulos de livros, 
partituras, obras artísticas e patentes concedidas;

m) comprovante de que coordenou, pelo menos, um projeto 
de pesquisa, extensão ou ensino com financiamento e avaliação 
externos à Unesp;

n) comprovante de que coordenou projetos de Núcleo de 
Ensino ou Programa de Educação Tutorial (PET);

o) comprovante de que coordenou projetos de extensão 
universitária credenciados em IES;

p) comprovante de que tenha participado, como membro 
titular, de atividades administrativas ou de gestão acadêmica em 
pelo menos 2 (dois) órgãos colegiados da Universidade;

q) comprovante de que tenha produzido material didático, 
demonstrativo, impresso ou por mídia eletrônica de comprovada 
qualidade editorial, que não os já apresentados na alínea “l”;

r) comprovante de que tenha participado de Programa de 
Pós-Graduação lato sensu ou Programa de Residência;

s) comprovante que tenha orientado 6 (seis) alunos de 
graduação, sendo pelo menos 3 (três) com Bolsas de Iniciação à 
Pesquisa, Ensino ou Extensão;

t) comprovante de que tenha participado de pelo menos 
10 (dez) congressos científicos, com apresentação de trabalho 
em cada um;

u) comprovante de que tenha realizado estágio de pós-
-doutoramento que totalize, pelo menos, 5 (cinco) meses;

v) comprovante de que tenha recebido Bolsa de Produtivi-
dade do CNPq;

w) comprovante de que tenha coordenado Curso de Gradu-
ação e/ou de Pós-Graduação stricto sensu;

x) comprovante de que tenha coordenado Projeto Temático 
ou similar;

y) comprovante de haver obtido auxílio individual para 
pelo menos uma das seguintes finalidades: participação em 
congresso, realização de evento científico, publicação de texto, 
obtenção de bolsa de estudo, própria ou para orientados de 
Pós-Graduação stricto sensu e supervisão de Pós-Doutoramento, 
excetuando-se as previstas na alínea “v”, e despesas com 
professor visitante;

1.4. Os candidatos em exercício de função docente na 
Faculdade, ficam dispensados das exigências referidas nas alí-
neas “a” a “d”, desde que as tenham cumprido anteriormente;

1.5. Os candidatos estrangeiros ficam dispensados das 
exigências contidas nas alíneas “a”, “c” e “d”.

1.6. As alíneas de “j” a “m” serão compulsórias, sendo 
que o candidato em cuja Unidade não exista Curso de Pós-
-Graduação stricto sensu recomendado pela Capes, Mestrado 
ou Doutorado, em sua área de atuação, deverá ter no mínimo:

a) 15 (quinze) publicações científicas ou obras artísticas;
b) 02 (dois) projetos de pesquisa financiados por agência de 

fomento externa à Unesp;
c) orientado 10 (dez) alunos de iniciação científica com 

bolsa concedida por órgão de fomento ou da Unesp.
1.7. Das alíneas “n” a “y” o candidato deverá comprovar 

atividades em pelo menos 5 delas.
1.8. Caberá à Congregação da Unidade deliberar sobre o 

cumprimento das exigências no ato da homologação das inscri-
ções dos candidatos.

2. DA COMISSÃO EXAMINADORA
2.1. A Comissão Examinadora será constituída de cinco pro-

fessores, possuidores do título de Livre-Docente ou detentores 

INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO - IAU
Edital ATAc-19/2017.
Abertura de inscrições ao concurso público de títulos e pro-

vas visando o provimento de um cargo de Professor Titular junto 
ao Instituto de Arquitetura e Urbanismo - IAU da Universidade 
de São Paulo.

O Diretor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo – IAU, da 
Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, de acordo com o decidido pela Congregação, em sua 78ª 
sessão ordinária, realizada em 10/11/2017, estarão abertas, pelo 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com início às 9 horas (horá-
rio de Brasília) do dia 22/01/2018 e término às 17 horas (horário 
de Brasília) do dia 21/07/2018, as inscrições ao concurso público 
de títulos e provas para provimento de cargo de Professor Titular, 
referência MS-6, em Regime de RDIDP, claro/cargo nº 205745 
com salário de R$ 15.862,33 (quinze mil, oitocentos e sessenta 
e dois reais e trinta e três centavos), valor referente a maio de 
2016 junto ao Instituto de Arquitetura e Urbanismo, área de 
Arquitetura e Urbanismo, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, 
do Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

- - Os CIAM do pós-segunda guerra e os questionamentos 
do movimento moderno;

- - Crise do movimento moderno, emergência do pós-
-modernismo e arquitetura contemporânea;

- - A questão social na arquitetura moderna brasileira.
- - Processos de concepção digital e modelagem em Arqui-

tetura e Urbanismo.
- - Organização interna e concepção urbana no projeto 

habitacional.
- - História da Tecnologia na Arquitetura e Urbanismo.
- - Metodologia da Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo.
- - Tecnologia, Trabalho e Arquitetura.
- - Habitação e Cidade no Brasil.
- - Gestão de projetos e qualidade na construção.
- - Análise e avaliação de desempenho de edificações.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
do IAU-USP.

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 ao Diretor do IAU-USP, contendo dados 
pessoais e área de conhecimento “Arquitetura e Urbanismo”, 
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.

II – prova de que é portador do título de Livre-Docente 
outorgado pela USP ou por ela reconhecido.

III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino;

IV – título de eleitor;
V – 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 docentes em exercício na USP serão 
dispensados das exigências referidas nos incisos III e IV, desde 
que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar 
que se encontram em sua situação regular no Brasil.

Parágrafo quarto: 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 quinto: Caso o candidato não satisfaça a exigên-
cia do inciso II, e desde que não pertença a nenhuma categoria 
docente na USP, poderá requerer sua inscrição como especialista 
de reconhecido valor, nos termos do parágrafo primeiro do 
artigo 80 do Estatuto da USP, o que dependerá da aprovação de 
dois terços dos membros da Congregação.

Parágrafo sexto: No ato da inscrição, os candidatos porta-
dores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação 
para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas.

2. As inscrições serão julgadas pela Congregação do IAU, 
em seu aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e oitenta dias, a contar da data da publicação 
no Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de 
acordo com o artigo 151, parágrafo segundo, do Regimento 
Geral da USP.

3. As provas constarão de:
I – julgamento dos títulos - peso 4;
II – prova pública oral de erudição - peso 3;
III – prova pública de arguição - peso 3;
Parágrafo primeiro: A convocação dos inscritos para a 

realização das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo segundo: Os candidatos que se apresentarem 

depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.
4. O julgamento dos títulos, expresso mediante nota 

global, deverá refletir os méritos do candidato como resultado 
da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividades, 
compreendendo:

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
IV – atividade de formação e orientação de discípulos;
V – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
VI - diplomas e outras dignidades universitárias.
Parágrafo único: No julgamento dos títulos deverão preva-

lecer as atividades desempenhadas nos cinco anos anteriores 
à inscrição.

5. A prova oral de erudição será pública e realizada com 
base no programa previsto neste edital, de acordo com o artigo 
156 do Regimento Geral da USP e o art. 30 do Regimento do 
IAU.

I – compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhi-
do pelo candidato é pertinente ao programa acima mencionado.

II – o candidato, em sua exposição, não poderá exceder a 
sessenta minutos;

III – ao final da apresentação, cada membro da comissão 
poderá solicitar esclarecimentos ao candidato, não podendo o 
tempo máximo, entre perguntas e respostas, superar sessenta 
minutos.

IV – cada examinador, após o término da prova de erudição 
de todos os candidatos, dará a nota, encerrando-a em envelope 
individual.

6. 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.

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

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

9. Serão considerados habilitados os candidatos que obti-
verem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

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

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

12. A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprova-
ção em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias 
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