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na pontuação do Curriculum Vitae. Incluir apenas cópias dos 
documentos que serão pontuados (ver itens do Anexo l);

O candidato a Doutorado Direto deverá comprovar ter 
realizado iniciação científica na linha de pesquisa solicitada, 
bem como apresentar ao menos 1 (um) resumo em congresso 
científico e ao menos 1 (um) artigo científico publicado, na 
linha de pesquisa solicitada, em revista indexada pelo Journal 
of Citation Reports (JCR), com fator de impacto maior ou igual 
a 0,7 (zero vírgula sete).

Ficha de pontuação do curriculum (Anexo I do Edital), pre-
enchida pelo candidato. A Comissão Coordenadora do Programa 
em Zootecnia fará a conferência de acordo com os documentos 
comprobatórios apresentados;

Uma foto 3x4 recente;
Cópia do comprovante do depósito identificado da taxa de 

inscrição, no valor de R$ 60,00. O pagamento da taxa de inscri-
ção deverá ser feito no Banco do Brasil, banco no 001, agência 
6551-X, conta corrente 130.103-9;

Cópia do comprovante de inscrição para o exame de profici-
ência em inglês, caso o candidato não seja dispensado do exame 
de proficiência. A inscrição para o Exame de Proficiência poderá 
ser feita no período de 08/06/2018 a 20/06/2018, diretamente 
na Escola de Línguas CCAA (CNPJ: 51411015/0001-83), à Rua 
José Bonifácio, 1020, 13631-062 - Pirassununga, SP – Tel. (19) 
3561-3090 / 3562-1422.

O pagamento da taxa de inscrição do exame de proficiên-
cia, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), poderá ser feito 
diretamente junto ao CCAA ou por meio de depósito bancário 
identificado junto à Caixa Econômica Federal, banco no 104, 
agência 0334, operação 003, conta corrente nº 700035-0.

A inscrição poderá ser feita por correspondência, anexando 
à documentação completa e o comprovante de depósito ban-
cário. A data máxima para postagem da documentação será o 
último dia da inscrição (vide prazos), confirmada pelo carimbo 
de postagem e deverá chegar ao Serviço de Pós-Graduação até 
o dia 22/06/18.

A documentação deve estar completa e assinada, caso 
contrário o candidato será automaticamente excluído do pro-
cesso seletivo.

Não haverá isenção, nem devolução do valor da taxa de 
inscrição, seja qual for o motivo alegado.

ORIENTADORES COM DISPONIBILIDADE PARA ORIENTAÇÃO
Nome dos orientadores
• Antonio Augusto Mendes Maia
• Arlindo Saran Netto
• Carlos Augusto Fernandes de Oliveira
• Cristiane Gonçalves Titto
• Edson Roberto da Silva
• Elisabete Maria Macedo Viegas
• Evaldo Antonio Lencioni Titto
• Heidge Fukumasu
• Ives Claudio da Silva Bueno
• João Alberto Negrão
• Luciane Silva Martello
• Paulo Henrique Mazza Rodrigues
• Paulo Roberto Leme
• Ricardo Luiz Moro de Sousa
• Roberta Ariboni Brandi
• Saulo da Luz e Silva
Áreas temáticas
Imunodiagnóstico de enfermidades em animais, Farmaco-

logia e Bioquímica de doenças parasitárias, Fisiologia Animal, 
Bovinos de corte, Bovinos de leite, Bioclimatologia e Bem-Estar 
Animal, Equideocultura, Avaliação de Carcaças e Qualidade de 
Carne, Produção e Tecnologia do Pescado, Produção e Qualidade 
do Leite, Zootecnia de Precisão.

Obs.: Havendo necessidade, qualquer candidato aprovado 
poderá ser matriculado sob orientação acadêmica.

SELEÇÃO:
• Exame de proficiência: Eliminatório
• Análise do Curriculum Vitae e do Histórico Escolar – Peso 4
• Prova Escrita – Peso 3
• Prova de Arguição do Projeto – Peso 3
Nota inferior a 5,0 (cinco) na prova de proficiência ou na 

média final, implicará na reprovação do candidato.
Conteúdo das provas escritas
Conhecimentos básicos em fisiologia animal, bioquímica 

animal e estatística.
Bibliografia recomendada para a prova escrita
• NELSON, D.L.; COX, M.M. Lehninger princípios de bioquí-

mica de Lehninger. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 1298p.
• STRYER, L. Bioquímica. 4. ed. Rio de Janeiro:Guanabara 

Koogan, 1996. 1000p.
• MARZZOCO, A.; TORRES, B.B.. Bioquímica básica. 3. ed. Rio 

de Janeiro:Guanabara Koogan, 2007. 386p.
• CUNNINGHAM, J.C.; KLEIN, B.G. Tratado de Fisiologia 

Veterinária. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, 728p.
• REECE, W.O. DUKES – Fisiologia dos animais domésticos. 

12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2007, 946p.
• GOMES, J.P. Curso de Estatística Experimental. 13. ed., 

Piracicaba: ESALQ/USP, 1990. 468p.
• Banzato, D. A.; KRONCA, S.N. Experimentação Agrícola. 4. 

ed. Jaboticabal:FUNEP, 2006. 237p.
DOS PRAZOS, HORÁRIOS E LOCAIS DAS ATIVIDADES
Os prazos e horários descritos abaixo são improrrogáveis e 

serão estritamente observados. A perda de qualquer um deles 
implica na desclassificação do candidato.

Atividade/Data/Horário - Local
Período de inscrição/08/06/2018 a 20/06/2018/10:00 às 

16:30h/Serviço de Pós-Graduação (Prédio Central) Campus da 
FZEA/USP ou Via Correio

Exame de proficiência na língua inglesa1/25/06/2018/9 às 
12h/Anfiteatro do BDNA - Bloco Didático de Nutrição Animal 
FZEA/USP

Divulgação resultado exame proficiência/26/06/2018/Até às 
17h/http://www.fzea.usp.br

Análise do curriculum vitae e histórico escolar (atividade 
sem a presença dos candidatos)/26/06/2018/8 às12h e 14 às 
17h/Anfiteatro do BDNA - Bloco Didático de Nutrição Animal 
FZEA/USP

Prova escrita/27/06/2018/8 às 12h/Anfiteatro do BDNA - 
Bloco Didático de Nutrição Animal FZEA/USP

Arguição dos projetos/27/06/2018 a 28/06/2018/14 às 
17h/8 às12 h e das 14 às 17h/Departamento de Zootecnia 
Campus da FZEA/USP

Divulgação do resultado/09/07/2018/17h/http://www.fzea.
usp.br

Prazo para recurso/16/07/2018/Até às 16:30h/Secretaria da 
Pós-Graduação (Prédio Central) Campus da FZEA/USP

1 Autorizado apenas o uso de dicionário impresso. Trazer 
lápis, borracha, caneta, RG e comprovante de inscrição no exame 
de proficiência.

Os candidatos poderão solicitar, no ato da inscrição, dis-
pensa da prova de proficiência em inglês no exame seletivo. 
Para tanto, deverão apresentar uma carta solicitando a dispensa 
juntamente com a cópia de um dos documentos abaixo:

Para o Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto
I - Test of English as a Foreing Language (TOEFL), iBT 60 

pontos, ITP 400 pontos, validade de dois (2) anos;
II - International English Language Testing System (IELTS), 

4,0 pontos, validade de dois (2) anos;
III - Cambridge, pontuação mínima 140 pontos, validade 

de dois (2) anos.
IV – Michigan, pontuação mínima 40 pontos, validade de 

dois (2) anos.
• Para o candidato estrangeiro, que não tem a Língua 

Portuguesa como nativa, além da proficiência em língua inglesa, 
é exigida também a proficiência em língua portuguesa, demons-
trada por meio da apresentação do Certificado de Proficiência 

de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 
Prof. Dr. Paulo Tambasco de Oliveira - Professor Associado do 
Departamento de Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica da 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo; Prof. Dr. Alexandre Elias Trivellato - Professor 
Associado do Departamento de Cirurgia e Traumatologia, Buco-
-Maxilo-Facial e Periodontia da Faculdade de Odontologia de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Profa. Dra. Fernan-
da de Carvalho Panzeri Pires de Souza - Professora Associada do 
Departamento de Materiais Dentários e Prótese da Faculdade 
de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 
Prof. Dr. Márcio Mateus Beloti - Professor Titular do Departamen-
to de Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica da Faculdade de 
Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 
Prof. Dr. Antonio Miranda da Cruz Filho - Professor Associado do 
Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de 
Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; e 
Profa. Dra. Andréa Cândido dos Reis - Professora Associada do 
Departamento de Materiais Dentários e Prótese da Faculdade 
de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

Ficam, pelo presente edital, convocados os candidatos e a 
Comissão Julgadora acima mencionada.

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 Retificação no Diário Oficial de 04-01-2018 - Poder Executi-

vo - Seção I - Página 121, referente ao Processo Seletivo 2018/ 
2º semestre, do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia:

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Onde se lê:
II- INSCRIÇÕES
....., no período de 02 de abril a 02 de maio de 2018
Leia-se: .....no período de 02 a 16 de maio de 2018.
Onde se lê:
PRIMEIRA FASE:
.....data e horário da prova: 07 de maio de 2018, às 9h
Leia-se: .......data e horário da prova: 21 de maio de 2018, 

às 9h
Onde se lê:
Resultado: 08 de maio de 2018
Leia-se: Resultado 22 de maio de 2018
Onde se lê:
Segunda Fase:
.....no período de 9 a 13 de maio de 2018
Leia-se: .....no período de 23 a 30 de maio de 2018
Onde se lê:
......, o Programa atribuirá uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), 

a ser divulgada em 15 de maio de 2018,....
Leia-se: ..... o Programa atribuirá uma nota de 0 (zero) a 10 

(dez), a ser divulgada em 05 de junho de 2018,....
Onde se lê:
III -Terceira Fase:
.......serão convocados por e-mail para arguição a ser 

realizada no período de 21 de maio a 31 de maio de 2018, na 
Faculdade de Saúde Pública.

Leia-se: ....serão convocados por e-mail para arguição a ser 
realizada no período de 11 de maio a 22 de junho de 2018, na 
Faculdade de Saúde Pública.

Onde se lê:
IV – RESULTADO FINAL
...a lista dos selecionados será publicada em 15 de junho de 

2018 na página da FSP-USP,....
Leia-se: .... ...a lista dos selecionados será publicada em 29 

de junho de 2018 na página da FSP-USP,....
Onde se lê:
VI – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Etapas Datas
Inscrição na primeira fase: 02/04 a 02/05/2018
Solicitações de isenção de taxa: 02/04 a 09/04/2018
Resultado dos candidatos isentos: 13/04/2018
Divulgação do número estimado de vagas: 07/05/2018
1ª fase (prova): 07/05/2018
Divulgação do resultado da primeira fase: 08/05/2018
Inscrição na segunda fase: 09/05 a 13/05/2018
Divulgação da nota do projeto: 15/05/2018
Arguição com orientadores: 21/05 a 31/05/2018
Divulgação do resultado final: 15/06/2018
Matrícula dos candidatos selecionados: Será informado 

oportunamente
Leia-se:
VI – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
VI – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Etapas Datas
Inscrição na primeira fase: 02/04 a 16/05/2018
Solicitações de isenção de taxa: 02/04 a 09/04/2018
Resultado dos candidatos isentos: 13/04/2018
Divulgação do número estimado de vagas: 07/05/2018
1ª fase (prova): 21/05/2018
Divulgação do resultado da primeira fase: 22/05/2018
Inscrição na segunda fase: 23 a 30/05/2018
Divulgação da nota do projeto: 05/06/2018
Arguição com orientadores: 11 a 22/06/2018
Divulgação do resultado final: 29/06/2018
Matrícula dos candidatos selecionados: Será informado 

oportunamente

 FACULDADE DE ZOOTECNIA 
E ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 EDITAL CPG/FZEA 02/18
PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA OS CURSOS 

DE MESTRADO (ME), DOUTORADO (DO) E DOUTORADO DIRETO 
(DD) EM ZOOTECNIA

NÚMERO DE VAGAS PARA INGRESSO NO SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2018:

• Curso de Mestrado: 10
• Curso de Doutorado: 10
REQUISITOS:
Poderão inscrever-se os profissionais de nível superior e 

acadêmicos em fase final de conclusão de curso superior, desde 
que conclua seu curso até o período de matrícula (vide período 
de matrícula). O interessado deverá realizar sua inscrição no 
Serviço de Pós-Graduação da FZEA/USP (pessoalmente ou via 
correio), e anexar fotocópias dos seguintes documentos:

Histórico escolar da graduação, contendo aprovações, repro-
vações e média ponderada, para candidatos ao ME, DO e DD;

Histórico escolar do Mestrado, para candidatos ao DO, 
contendo aprovações e reprovações;

Cédula de identidade - RG (não será aceita cédula de iden-
tidade de Conselhos e nem CNH);

CPF;
Título de eleitor;
Certidão de nascimento ou de casamento;
Prova de quitação com o Serviço Militar.
Os estrangeiros residentes no País não precisam apresentar 

os documentos de quitação com o serviço militar e o título de 
eleitor.

Adicionalmente, o candidato ou seu procurador deverá 
apresentar:

Formulário próprio de inscrição devidamente preenchido. O 
candidato deverá indicar duas áreas temáticas em ordem de sua 
preferência, que não são vinculativas, nem garantem disponibi-
lidade de orientação nas mesmas;

Projeto de pesquisa de cinco páginas ou projeto completo 
de até vinte páginas, com temática relacionada a área de Zoo-
tecnia e as linhas de pesquisa do programa;

Curriculum Vitae circunstanciado, em formulário próprio, 
acompanhado de cópias dos documentos comprobatórios. Ati-
vidades relatadas e não comprovadas não serão consideradas 

CTA”, contendo, na parte inferior, campo próprio para assinalar 
os candidatos.

§ Único – O Presidente da mesa eleitoral rubricará todas as 
cédulas, no ato da eleição.

Artigo 10 - A apuração deverá ser realizada imediatamente 
após o término da votação, em sessão pública, pela própria 
mesa eleitoral.

§ Único - Acompanhará a urna a ata de abertura e encer-
ramento dos trabalhos, assinada pelo presidente e mesários, 
dela constando local e horário da eleição, composição da mesa, 
número de eleitores e de votantes e ocorrências que devam ser 
registradas para apreciação posterior.

Do resultado:
Artigo 11 - A totalização dos votos da eleição eletrônica 

e convencional será divulgada no dia 27 de junho de 2018, às 
17h, sendo considerado eleito o servidor mais votado, figurando 
como suplente o mais votado a seguir.

§ 1º - Do resultado da eleição cabe recurso, sem efeito 
suspensivo, no prazo de três dias úteis, após a divulgação do 
resultado no site da ESALQ.

§ 2º - O recurso a que se refere o parágrafo anterior será 
apresentado na Assistência Acadêmica e decidido pelo Diretor.

Artigo 12 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos, 
de plano, pelo Diretor da ESALQ.

Artigo 13 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO
 Edital CSCRH-RP nº 17/2018
Convocação
A Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo convoca o candidato LEONAR-
DO NEVES DE ANDRADE a comparecer no Centro de Serviços 
Compartilhados em Recursos Humanos do Campus da USP de 
Ribeirão Preto (Bloco A – Prédio CeTI-RP), sito à Av. Bandeiran-
tes, 3900, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto, SP, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, a partir da publicação deste Edital, das 9h 
às 11h30 e das 13h às 16h30, munido de todos os documentos 
para dar andamento à nomeação como Professor Doutor, cargo 
nº 1234110, referência MS-3, em RDIDP, junto ao Departamento 
de Análises Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas, nas áreas 
de conhecimento “Microbiologia Aplicada” e "Genética e 
Mutagênese”, conforme Editais ATAc/FCFRP n.º 011/2017 e n.º 
18/2018 de abertura de inscrições e de homologação do relató-
rio final, respectivamente.

 Edital CSCRH-RP nº 19/2018
Convocação
A Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo convoca a candidata FABIANA 
TESTA MOURA DE CARVALHO VINCENTINI a comparecer no 
Centro de Serviços Compartilhados em Recursos Humanos do 
Campus da USP de Ribeirão Preto (Bloco A – Prédio CeTI-RP), 
sito à Av. Bandeirantes, 3900, Bairro Monte Alegre, Ribeirão 
Preto, SP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da publicação 
deste Edital, das 9h às 11h30 e das 13h às 16h30, munida de 
todos os documentos para dar andamento à nomeação como 
Professor Doutor, cargo nº 1234102, referência MS-3, em RDIDP, 
junto ao Departamento de Ciências Farmacêuticas, nas áreas 
de conhecimento “Engenharia Química: Nanotecnologia” e 
“Glicobiologia”, conforme Editais ATAc/FCFRP n.º 010/2017 e 
n.º 16/2018 de abertura de inscrições e de homologação do 
relatório final, respectivamente.

 FACULDADE DE DIREITO 
DE RIBEIRÃO PRETO
 Edital CSCRH-RP nº 18/2018
Convocação
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo convoca o candidato GABRIEL LORETTO LOCHAGIN a 
comparecer no Centro de Serviços Compartilhados em Recursos 
Humanos do Campus da USP de Ribeirão Preto (Bloco A – Prédio 
CeTI-RP), sito à Av. Bandeirantes, 3900, Bairro Monte Alegre, 
Ribeirão Preto, SP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da 
publicação deste Edital, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, 
munido de todos os documentos para dar andamento à nomea-
ção como Professor Doutor, cargo nº 1233335, referência MS-3, 
em RDIDP, junto ao Departamento de Direito Público, na área de 
Direito Econômico e Finanças Públicas e Orçamento, conforme 
Editais FDRP n.º 17/2017 e n.º 03/2018 de abertura de inscrições 
e de homologação do relatório final, respectivamente.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, 
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
 EDITAL FFLCH/FLF/016-2018 – CONVOCAÇÃO
A FFLCH da USP convoca MARCO AURÉLIO WERLE a com-

parecer ao Serviço de Pessoal, Prédio da Administração desta 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, sito à Rua do 
Lago, 717, sala 135, Cidade Universitária, Butantã, no prazo de 
cinco dias úteis, a contar da data desta publicação, das 9h30 às 
11h30 e das 13h30 às 17h30, munido de todos os documentos 
para dar andamento à sua nomeação como Professor Titular, 
Ref. MS-6, em RDIDP, conforme Edital FFLCH/FLF/nº 023/2017, 
de abertura de inscrições ao concurso público para provimento 
de um cargo, publicado no DO. de 24-05-2017 e Comunicado de 
Resultado Final/Classificação, bem como a Homologação pela 
Congregação em 19-04-2018, publicado no DO. de 20-04-2018.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA 
DE RIBEIRÃO PRETO
 Edital ATAc/FORP 010/2018
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
A Diretora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo informa que terá início no dia 04 
de junho de 2018, às 8 horas, no Salão Nobre da Faculdade de 
Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 
situada à Avenida do Café, s/nº, Ribeirão Preto - SP, o concurso 
público de títulos e provas visando o provimento de um cargo de 
Professor Doutor (MS-3.1), em RDIDP, junto ao Departamento de 
Clínica Infantil, na área de conhecimento de Odontopediatria e 
Odontologia para Bebês I e Odontopediatria e Odontologia para 
Bebês II, conforme Edital ATAc/FORP 055/2017, de abertura de 
inscrições, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 
22 de dezembro de 2017, para o qual estão inscritos os candida-
tos: Drs. Marília Pacífico Lucisano Politi, Fernanda Cunha Soares, 
Marcelle Danelon, Andreza Maria Fábio Aranha, Francisco 
Wanderley Garcia de Paula e Silva, Camila Maria Bullio Fragelli, 
Cristiane de Almeida Baldini Cardoso, Isabella Lima Arrais Ribei-
ro e Fabiano Jeremias. A Comissão Julgadora estará constituída 
dos seguintes membros: Membros Titulares: Prof. Dr. Ricardo 
Gariba Silva - Professor Titular do Departamento de Odontologia 
Restauradora da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo; Profa. Dra. Simone Cecílio Hallak 
Regalo - Professora Titular do Departamento de Morfologia, 
Fisiologia e Patologia Básica da Faculdade de Odontologia de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Prof. Dr. José 
Tarcísio Lima Ferreira - Professor Associado do Departamento de 
Clínica Infantil da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo; Prof. Dr. Mario Tanomaru Filho - 
Professor Titular do Departamento de Odontologia Restauradora 
da Faculdade de Odontologia de Araraquara da Universidade 
Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”; e Profa. Dra. Thaís 
Marchini de Oliveira Valarelli - Professora Associada do Depar-
tamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva da 
Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São 
Paulo. Membros Suplentes: Profa. Dra. Daniela Bazan Palioto 
Bulle - Professora Associada do Departamento de Cirurgia e 
Traumatologia, Buco-Maxilo-Facial e Periodontia da Faculdade 

do artigo 52 da Lei Complementar nº 1.044/2008, acrescentado 
pelo inciso V do artigo 2º da Lei Complementar nº 1.240/2014.

5. O início do exercício é condicionado à entrega do ates-
tado de Saúde Ocupacional, demonstrando sua aptidão para o 
exercício da função pública de docente e, ainda, a publicação 
do Ato Decisório, em caso de encontrar-se em acumulação 
remunerada, nos termos do inciso XVI do artigo 37 da Consti-
tuição Federal.

6. O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado 
será de 01 (um) ano, a partir da data da homologação pelo 
Diretor da FATEC, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano, 
a pedido do mesmo.

7. No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, 
caso haja necessidade de docente para a mesma disciplina, na 
FATEC em questão ou em outra, poderão ser convocados can-
didatos classificados e excedentes, de acordo com o Edital de 
classificação dos candidatos.

7.1. Em caráter excepcional, e a critério da direção da Fatec, 
poderão ser convocados candidatos classificados e excedentes, 
para ministrar aulas em disciplina diferente daquela ofertada 
no Processo Seletivo Simplificado, desde que pertencente a 
área informada no item 2, do inciso I – Da Função Docente, do 
presente Edital, após a manifestação do órgão competente do 
Centro Paula Souza.

8. A inexatidão de informações ou irregularidades de 
documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o 
candidato do certame público de Processo Seletivo Simplificado, 
anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo 
das sanções penais aplicáveis à falsidade de declaração.

9. Caberá ao candidato comprovar que os diplomas, cer-
tificados e títulos sejam provenientes de cursos reconhecidos 
credenciados ou recomendados e, quando realizados no exte-
rior, sejam revalidados por Universidade Pública ou Instituição 
Oficial.

10. Todas as fases referentes ao Processo Seletivo Simplifi-
cado serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
(DOE) em sua Seção I, bem como divulgadas na Unidade de 
Ensino e no site do Centro Paula Souza (www.cps.sp.gov.br).

10.1. A Deliberação CEETEPS 017 de 16/07/2015, encontra-
-se afixada nas dependências da FATEC.

 FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ITAQUERA - PROFESSOR 
MIGUEL REALE – SÃO PAULO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 
DELIBERAÇÃO CEETEPS 017/2015, DE 16/07/2015.

EDITAL Nº 257/11/2018 - PROCESSO Nº 1121/2018
DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE 08/05/2018.
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FACULDADE DE 

TECNOLOGIA DE ITAQUERA - PROFESSOR MIGUEL REALE, no 
uso das atribuições e competências conferidas por meio do 
artigo 10 da Deliberação CEETEPS 017/2015, de 16, publicada 
no DOE de 18/07/2015, HOMOLOGA o Processo Seletivo Simpli-
ficado, na disciplina FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA POLITÉCNICA
 EDITAL - EP/CONCURSOS – 017/2018
RETIFICAÇÃO
No item 1.15 do programa do edital EP/Concursos – 

017/2018 de abertura de inscrições ao concurso de títulos e 
provas visando o provimento de 01 (um) cargo de professor 
doutor no Departamento de Engenharia Mecânica da Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo, publicado no D.O.E. 
de 02.03.2018:

Onde se lê: 1.15 Entropia de formação
Leia-se: 1.15 Entalpia de formação e entropia absoluta 

 ESCOLA SUPERIOR 
DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ
 PORTARIA ESALQ-15/2018, de 08/05/2018
Dispõe sobre a eleição do representante dos servidores 

não-docentes junto ao Conselho Técnico Administrativo – CTA 
da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Univer-
sidade de São Paulo

O Diretor da ESALQ, à vista do que dispõe o item IX do 
Artigo 47 do Estatuto da USP, resolve:

Artigo 1º - A escolha do representante dos servidores não-
-docentes e seu suplente junto ao CTA da ESALQ, processar-se-á 
em uma única fase, no dia 26 de junho de 2018, das 8h às 20h, 
por meio de sistema eletrônico de votação e totalização de 
votos, podendo, em caráter excepcional, ser utilizado o sistema 
de votação convencional, de acordo com as regras dos artigos 
7º a 10 desta Portaria. O mandato dos eleitos vigorará a partir 
de 30/06/2018, por dois anos.

§ Único – Caracteriza excepcionalidade, para os termos 
mencionados no caput deste artigo:

a) - e-mail institucional USP desatualizado;
b) - não recebimento da senha de votação via e-mail;
c) - dificuldade de acesso à internet.
Artigo 2º - O representante dos servidores não-docentes 

e seu suplente serão eleitos pelos pares mediante voto direto 
e secreto.

Artigo 3º - O eleitor votará em um candidato.
Da inscrição:
Artigo 4º - O pedido de inscrição dos candidatos deverá ser 

encaminhado à Assistência Acadêmica, mediante requerimento 
ao Diretor da ESALQ, até o dia 20 de junho de 2018, às 17h., 
devendo fazê-lo através do e-mail: atac-esalq@usp.br.

§ 1º. – A representação dos servidores no CTA não poderá 
ser exercida por membro do corpo docente da ESALQ;

§ 2º. – Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo 
com as normas estabelecidas por esta Portaria serão deferidos 
pelo Diretor;

§ 3º. – A ordem dos nomes na cédula será alfabética;
§ 4º. – O quadro dos candidatos inscritos serão divulgados 

na página da ESALQ, no dia 22 de junho de 2018;
§ 5º. – Recursos serão recebidos até às 12h do dia 25 de 

junho de 2018, devendo fazê-lo por meio do e-mail: atac-esalq@
usp.br, e serão decididos pelo Diretor.

Da votação e totalização eletrônica:
Artigo 5º - A ATAC encaminhará aos eleitores, no dia 25 

de junho de 2018, em seu e-mail institucional, o endereço 
eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso com a 
qual o eleitor poderá exercer seu voto no dia 26 de junho de 
2018, das 8 às 20h.

Artigo 6º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

Da votação convencional:
Artigo 7º - A votação convencional, a que se refere o art.1º 

supra, será realizada no dia 26 de junho de 2018, das 8 às 16h, 
na Assistência Acadêmica.

§ 1º - O Diretor da ESALQ nomeará a mesa eleitoral, indi-
cando como Presidente um docente.

§ 2º - O Serviço de Pessoal da Escola providenciará a lista 
de comparecimento para assinatura dos eleitores.

§ 3º. – A identificação de cada votante será feita mediante 
a apresentação de prova hábil de identidade e confronto de 
seu nome com o constante da lista mencionada no caput deste 
artigo.

Artigo 8º - Não será permitido o voto por procuração.
Artigo 9º - As cédulas serão confeccionadas em papel bran-

co, com os dizeres na parte superior “ELEIÇÃO DO REPRESEN-
TANTE DOS SERVIDORES NÃO DOCENTES DA ESALQ JUNTO AO 
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