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cado, os candidatos, a comissão julgadora e os suplentes, caso 
algum membro titular fique impedido de comparecer, no dia e 
horário indicados acima.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS.
COMUNICADO
Terá início, no dia 12/03/2018, 2ªfeira, às 08h30, no salão 

nobre, nº 145 do Prédio da Administração da Faculdade de Filo-
sofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Rua do Lago, nº 717, 
Cidade Universitária – São Paulo, o concurso público para provi-
mento de dois cargos de Professor Titular para o Departamento 
de História, área de História e Historiografia, conforme Edital 
FFLCH/FLH nº. 004/2017 de 23/02/2017 (Proc. nº 17.1.557.8.9) 
Estão inscritos no referido concurso os Professores Doutores 
Rafael de Bivar Marquese, Marcos Francisco Napolitano, Jorge 
Luis da Silva Grespan, Marcelo Cândido da Silva, Francisco 
Carlos Palomanes Martinho e Mary Anne Junqueira. A Comissão 
Julgadora está assim constituída: Titulares: Profs. Drs. Gildo 
Magalhães dos Santos Filho (DH-FFLCH, titular, presidente 1), 
Raquel Glezer (DH-FFLCH, titular, aposentada), Alberto Aggio 
(UNESP - Franca, titular), Ronald José Raminelli (UFF, titular) e 
Wilma Peres Costa (UNICAMP, titular). Suplentes: Profs. Drs. Sara 
Albieri (DH-FFLCH, titular, presidente 2), Vera Lúcia Amaral Fer-
lini (DH-FFLCH, titular, aposentada) e Fernando Torres Londoño 
(PUC-SP, titular).

Ficam convocados pelo presente comunicado, o candidato, 
a comissão julgadora e os suplentes, caso algum membro titular 
fique impedido de comparecer, no dia e horário indicados acima.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU
 Edital N. 002/2018/FOB(ATAc)
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE 
LIVRE-DOCÊNCIA JUNTO À FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE 
BAURU DA USP.

A Diretora da Faculdade de Odontologia de Bauru, da 
Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, de acordo com o decidido pela Congregação em sessão 
ordinária realizada em 14.12.2017, estarão abertas as inscrições 
ao Concurso Público de Títulos e Provas visando a Obtenção do 
Título de Livre Docente, de acordo com a legislação vigente nos 
termos do Estatuto da USP, Regimento Geral da USP e Regimen-
to da FOB/USP, na Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade 
de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, durante 
o mês de FEVEREIRO de 2018, de segunda a sexta-feira, exceto 
feriados e pontos facultativos, das 9h às 11h e das 14h às 16h, 
junto aos seguintes Departamentos:

1) Ciências Biológicas (Disciplinas de Fisiologia);
2) Dentística, Endodontia e Materiais Odontológicos (Dis-

ciplinas de Dentística; Endodontia e Materiais Odontológicos);
3) Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiologia (Discipli-

nas de Cirurgia; Estomatologia; Patologia e Radiologia);
4) Fonoaudiologia (Fissura Labiopalatina e Disfunção Velo-

faríngea );
5) Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva (Discipli-

nas de Odontopediatria; Ortodontia; Metodologia de Pesquisa e 
Estatística; Saúde Coletiva; Odontologia Preventiva; Orientação 
Profissional; Deontologia e Odontologia Legal) e

6) Prótese e Periodontia (Disciplinas de Prótese Total; Próte-
se Parcial Removível; Prótese Parcial Fixa e Periodontia).

1. INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas na Assistência Técnica Acadêmica 

da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São 
Paulo, sito à Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, Vila 
Universitária, Bauru – SP. No ato da inscrição o candidato deverá 
apresentar REQUERIMENTO (disponível na Assistência Técnica 
Acadêmica da FOB e no endereço eletrônico http://www.fob.
usp.br/concursos-e-editais), dirigido à Diretoria da Faculdade, 
contendo dados pessoais e a área de conhecimento (disciplina) 
do Departamento a que concorre, acompanhado dos seguintes 
documentos:

I- Prova de quitação com o serviço militar para os candida-
tos do sexo masculino (cópia simples);

II- Título de eleitor (cópia simples);
III– RG ou, no caso de candidato estrangeiro, RNE ou pas-

saporte (cópia simples);
IV- Prova de que é portador do título de Doutor, outorgado 

pela Universidade de São Paulo, por ela reconhecido ou de vali-
dade nacional (cópia simples);

V- Tese original ou texto que sistematize criticamente a obra 
do candidato ou parte dela, em formato digital;

VI- Memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso 
e das demais informações que permitam avaliação de seus 
méritos, em formato digital. No memorial, o candidato deverá 
salientar o conjunto de suas atividades didáticas e contribuições 
para o ensino. O Memorial deverá seguir o “Roteiro para Elabo-
ração de Memorial para Inscrição de Candidatos a Concursos 
da Carreira Docente na FOB/USP”, aprovado pela Congregação 
em 18.09.2008 (disponível na Assistência Técnica Acadêmica da 
FOB e no endereço eletrônico http://web.fob.usp.br/www2/util/
atacad/ROTEIRO_ELABORACAO_DE_MEMORIAL_FOB-USP.pdf

Parágrafo 1º: Elementos comprobatórios do memorial refe-
rido 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 2º - Os docentes em exercício na USP serão dis-
pensados das exigências referidos nos incisos I, II e III.

Parágrafo 3º - Os candidatos estrangeiros serão dispensa-
dos das exigências dos incisos I e II, devendo apresentar cópia 
de visto temporário ou permanente, que faculte o exercício de 
atividade remunerada no Brasil.

Parágrafo 4º - As inscrições serão julgadas pela Congrega-
ção, em seu aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.

2. PRAZO PARA REALIZAÇÃO
O concurso deverá realizar-se no prazo máximo de 120 dias, 

a contar da aceitação da inscrição, e será regido de acordo com 
o disposto no Estatuto da Universidade de São Paulo, Regimento 
Geral da Universidade de São Paulo e Regimento da Faculdade 
de Odontologia de Bauru.

3. PROVAS
O concurso de Livre-Docência consta de:
I - Prova escrita: peso 2 (dois);
II - Defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente 

a obra do candidato ou parte dela: peso 3 (três);
III - Julgamento do memorial com prova pública de argui-

ção: peso 3 (três);
IV - Avaliação didática: peso 2 (dois).
4. PROVA ESCRITA
A prova escrita será realizada de acordo com o disposto no 

artigo 139 e parágrafo único do Regimento Geral da USP.
I – a comissão organizará uma lista de dez pontos, com 

base no programa de concurso e dela dará conhecimento aos 
candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto;

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

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

IV – 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;

V – a prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VI – cada prova será avaliada pelos membros da comissão 
julgadora, individualmente.

Parágrafo único – O candidato poderá propor a substituição 
de pontos, imediatamente após tomar conhecimento de seus 
enunciados, se entender que não pertencem ao programa do 

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.

Parágrafo sétimo: Quando se tratar de inscrição feita por 
procurador, este deverá apresentar seu documento de identi-
dade e todos os documentos do candidato conforme solicitado 
no Edital, além de procuração simples assinada pelo candidato.

2. - Ao inscrever-se, o candidato entregará, na Assistência 
Acadêmica da Faculdade, 100 (cem) exemplares de uma tese 
original, ainda não publicada, com 50 páginas, no mínimo, sobre 
assunto de livre escolha pertinente à matéria em concurso.

3. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da 
Faculdade de Direito, 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.

4. - As provas constarão de:
I – julgamento dos títulos - peso 3;
II – prova pública oral de erudição - peso 3;
III – prova pública de arguição - peso 4;
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.
5. - 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.

6. - A prova pública 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. 2º da Resolução 
nº 8, de 31.3.1992 da Faculdade de Direito:

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.

7. - 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.

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

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

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

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

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

13. - 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.

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

15. - O docente em RDIDP deverá manter vínculo empre-
gatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do 
Regimento Geral da USP.

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

17. - 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 Direito da 
Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, 95 – 1º andar 
– Centro – SP.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS.
RETIFICAÇAÕ DA CONVOCAÇÃO
Na convocação publicada em 22/12/2017, referente à 

realização do concurso público para provimento de um cargo 
de Professor Doutor para o Departamento de Ciência Política, 
disciplina de Democracia, Políticas Públicas e Desigualdades, 
conforme Edital FFLCH/FLP Nº 017/2017 de 04/05/2017 (Proc.: 
17.1.1288.8.1), o concurso terá inicio no dia 05/02/2018, 2ª 
feira, ás 12h30 e não como constou. Estão inscritos os seguintes 
candidatos: André Menezes Rocha, Ivani Vassoler Froelich, Carlos 
Henrique Goulart Arabe, José Veríssimo Romão Netto, Gabriel 
Cepaluni, Beni Trojbicz, Saulo Felipe Costa, Fernando Burgos 
Pimentel dos Santos, Paola Cantarini Guerra, Andrea Ferraz 
Young, Rodolpho Talaisys Bernabel, Martinho Camargo Milani, 
Nara Torrecilha Ferreira, Jonathan Phillips, Adrián Nicola Albala 
Bertrand, Denise Maria Mantovani, Ivan Filipe de Almeida Lopes 
Fernandes, Francisco Josué Medeiros de Freitas, Tiago Gomes 
Cordeiro, Lucas Martins Novaes, Filipe Souza Corrêa, Gustavo 
Rodrigues Mesquita, Hugo Fanton Ribeiro da Silva, Jaqueline 
Porto Zulini, Carla Guerra Tomazini, Rafael Salatini de Almeida, 
Ricardo Ceneviva, Nara de Carvalho Pavão e Leonardo Sangali 
Barone. A Comissão Julgadora está assim constituída: Titulares: 
Profs. Drs. Álvaro de Vita (DCP-USP, Titular, Presidente 1), Edu-
ardo César Leão Marques (DCP-USP, Livre-docente, Presidente 
2), Telma Maria Gonçalves Menicucci (UFMG, Doutora), Cláudio 
Gonçalves Couto (FGV-SP, Doutor) e Soraya Maria Vargas Cortes 
(UFRGS, Titular). Suplentes: Prof. Drs. Rogério Bastos Arantes 
(DCP-USP, Doutor, Presidente 3), Rúrion Soares Melo (DCP-USP, 
Doutor, Presidente 4), Maria Celi Ramos da Cruz Scalon (UFRJ, 
Titular), Elisa Maria da Conceição Pereira Reis (UFRJ, Titular), 
Gilberto Hochman (FIOCRUZ, Doutor), e Sergei Suarez Dillon 
Soares (IPEA, Doutor). Ficam convocados pelo presente comuni-

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.

6. - A prova pública 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. 2º da Resolução 
nº 8, de 31.3.1992 da Faculdade de Direito:

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.

7. - 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.

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

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

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

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

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

13. - 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.

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

15. - O docente em RDIDP deverá manter vínculo empre-
gatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do 
Regimento Geral da USP.

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

17. - 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 Direito da 
Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, 95 – 1º andar 
– Centro – SP.

 FACULDADE DE DIREITO DA USP
EDITAL - CONCURSO PROFESSOR TITULAR
Comunicado FD nº 02/2018
Retificação do Edital nº 31/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM) 
CARGO DE PROFESSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO DE DIREI-
TO INTERNACIONAL E COMPARADO – ÁREA DE DIREITO 
INTERNACIONAL PRIVADO DA FACULDADE DE DIREITO DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, em 22 de janeiro de 2018, deliberou alterar o período de 
inscrição de 29.01 a 27.7.2018, das 10 às 18 horas, de segunda 
a sexta-feira, ao concurso público de títulos e provas para provi-
mento de 01 (um) cargo de Professor Titular, referência MS-6, em 
Regime de Turno Completo (RTC), claro/cargo nº 129054, com o 
salário de R$ 6.979,53 (maio/2016), junto ao Departamento de 
Direito Internacional e Comparado, na área de conhecimento de 
Direito Internacional Privado. Anteriormente constou que as ins-
crições seriam realizadas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
no período de 16.10.2017 a 13.04.2018, das 10 às 18 horas, de 
segunda a sexta-feira, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do 
Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

1. Noção e objeto do Direito Internacional Privado
2. O âmbito do Direito Internacional Privado: os problemas 

jurídicos decorrentes das relações jurídicas com elementos 
estrangeiros

3. Fundamento e natureza jurídica do Direito Internacional 
Privado. O Direito Internacional Privado e as disciplinas afins

4. Fontes do Direito Internacional Privado
5. Gênese e desenvolvimento histórico do Direito Interna-

cional Privado: o movimento estatutário; o universalismo e o 
particularismo

6. Os desenvolvimentos posteriores do Direito Internacional 
Privado: o pluralismo metodológico

7. Fundamento geral do Direito Internacional Privado. Prin-
cípios estruturantes do Direito Internacional Privado e os valores 
envolvidos nas relações jurídicas com elemento estrangeiro.

8. O problema da qualificação. Conflito de qualificação.
9. A regra de conflitos no Direito Internacional Privado e sua 

matriz conflitual: estrutura e função.
10. A aplicação do direito material estrangeiro. Elemento de 

conexão. O princípio da maior proximidade
11. A exceção de ordem pública internacional
12. A fraude à lei no direito internacional privado
13. O reenvio
14. O reconhecimento dos direitos adquiridos
15. Aplicação do direito estrangeiro. Prova do teor, vigência 

e sentido do direito, dos usos e costumes estrangeiros
16. Aspectos patrimoniais e aspectos pessoais: conceito e 

delimitação
17. Lei aplicável à personalidade, à capacidade e ao nome
18. Territorialidade e extraterritorialidade da jurisdição
19. Imunidades de jurisdição
20. Qualificação e regência dos bens
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Faculdade de Direito da 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 da Faculdade de Direito, con-
tendo dados pessoais e área de conhecimento (especialidade) 
do Departamento a que concorre, 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.

meses para Mestrado e 48 meses para Doutorado, desde que 
este prazo esteja inserido no período regimental para conclusão 
do Mestrado e do Doutorado da FAUUSP, respectivamente; 6.2 
A bolsa se encerra no mês seguinte ao depósito da Dissertação/
Tese; 6.3 A CPG não concederá prorrogação do prazo para aluno 
bolsista. 7. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO 7.1 Período de 
inscrições: 29/01/2018 a 21/02/2018; 7.2 Período de avaliação: 
22/02/2018 a 21/03/2018; 7.3 Aprovação do resultado pela 
CCP: 22/03/2018; 7.4 Divulgação do resultado: 23/03/2018. 8. 
DAS RESPONSABILIDADES E COMPROMISSOS DO ALUNO 8.1 
Caberá, ao aluno convocado, confirmar interesse e apresentar a 
documentação n o p r a z o d e c i n c o dias úteis. Comissão de 
Bolsas do Programa de Pós-Graduação em Design da FAUUSP.

 FACULDADE DE DIREITO
 FACULDADE DE DIREITO DA USP
EDITAL - CONCURSO PROFESSOR TITULAR
Comunicado FD nº 01/2018
Retificação do Edital nº 30/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM) 
CARGO DE PROFESSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO DE DIREI-
TO PROCESSUAL – ÁREA DE DIREITO PROCESSUAL PENAL DA 
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, em 22 de janeiro de 2018, deliberou alterar o período de 
inscrição de 29.01 a 27.7.2018, das 10 às 18 horas, de segunda 
a sexta-feira, ao concurso público de títulos e provas para provi-
mento de 01 (um) cargo de Professor Titular, referência MS-6, em 
Regime de Turno Completo (RTC), claro/cargo nº 129151, com 
o salário de R$ 6.979,53 (maio/2016), junto ao Departamento 
de Direito Processual, na área de conhecimento de Direito Pro-
cessual Penal. Anteriormente constou que as inscrições seriam 
realizadas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, no período 
de 16.10.2017 a 13.04.2018, das 10 às 18 horas, de segunda a 
sexta-feira, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento 
Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

1. - Garantias do processo penal na Constituição de 1988 e 
na Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

2. - Juiz natural e foro por prerrogativa de função.
3. - Autodefesa e defesa técnica no processo penal.
4. - O princípio “nemo tenetur se detegere”.
5. - Investigação criminal e direito de defesa.
6. - Publicidade processual e direito à informação.
7. - A garantia da motivação das decisões.
8. - Competência territorial no processo penal.
9. - A instauração do processo penal: requisitos da denúncia 

e da queixa.
10. - Meios de obtenção e de produção da prova: noções 

e distinções.
11. - A vedação das provas ilícitas e o princípio da propor-

cionalidade.
12. - A valoração dos elementos obtidos na delação pre-

miada.
13. - Coisa julgada penal: limites objetivos e subjetivos.
14. - Efeitos civis da sentença penal.
15. - Princípios gerais dos recursos criminais.
16. - As garantias processuais na fase recursal.
17. - Apelação e vedação da “reformatio in pejus”.
18. - Habeas corpus.
19. - Revisão criminal.
20. - As garantias do condenado na execução penal.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Faculdade de Direito da 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 da Faculdade de Direito, con-
tendo dados pessoais e área de conhecimento (especialidade) 
do Departamento a que concorre, 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.

Parágrafo sétimo: Quando se tratar de inscrição feita por 
procurador, este deverá apresentar seu documento de identi-
dade e todos os documentos do candidato conforme solicitado 
no Edital, além de procuração simples assinada pelo candidato.

2. - Ao inscrever-se, o candidato entregará, na Assistência 
Acadêmica da Faculdade, 100 (cem) exemplares de uma tese 
original, ainda não publicada, com 50 páginas, no mínimo, sobre 
assunto de livre escolha pertinente à matéria em concurso.

3. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da 
Faculdade de Direito, 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.

4. - As provas constarão de:
I – julgamento dos títulos - peso 3;
II – prova pública oral de erudição - peso 3;
III – prova pública de arguição - peso 4;
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.
5. - 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;
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