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O Departamento de Ginecologia e Obstetrícia dedica-se ao 
exercício coordenado de atividades de ensino, pesquisa e de 
atenção à saúde. Responde pelo seguinte elenco de Disciplinas 
de Graduação: RCG0454 - Saúde da Mulher, RCG0504 - Está-
gio em Saúde da Mulher I e RCG0604 - Estágio em Saúde da 
Mulher II.

Na prova de erudição o candidato deverá, pois, atender 
pelo menos um dos tópicos referentes aos aspectos múltiplos da 
atuação departamental. Poderá, assim, abordar a pesquisa de 
forma genérica, focalizando métodos e modelos, a participação 
individual e institucional na investigação médica e a política 
de desenvolvimento científico e tecnológico; alternativamente, 
poderá analisar peculiaridades da investigação clínica e suas 
relações com a prática médica, incluindo a análise crítica de 
temas específicos de pesquisas médico-biológicas. As atividades 
didáticas poderão ser exploradas através do enfoque sobre os 
modelos de ensino de um modo geral ou sobre o ensino de gine-
cologia e obstetrícia em seus diversos níveis de atenção à saúde, 
incluindo-se a participação departamental e as inter-relações 
do ensino, pesquisa e extensão. A atenção à saúde poderá ser 
abordada focalizando os modelos e a participação institucional 
e individual, com enfoque preferencial sobre o sistema de saúde 
vigente no país e a integração dos Departamentos a esse siste-
ma; alternativamente o candidato poderá fazer uma análise atu-
alizada sobre temas específicos da atenção à saúde da mulher, 
incluindo-se a participação individual e institucional, bem como 
os reflexos para o ensino, para a atenção à saúde e para o 
desenvolvimento tecnológico ou da pesquisa. Qualquer que seja 
o tema selecionado, caberá ao candidato fazer uma abordagem 
integrada e equilibrada das atividades de ensino, pesquisa e 
atenção à saúde ou então com predominância de uma delas.

O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo

1. - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissão 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, contendo dados 
pessoais e área de conhecimento (especialidade) do Depar-
tamento 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.

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo, 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 2;
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.
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 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. 158 do Regimen-
to da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo.

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 
obtiverem, 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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12. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 
do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, à página institucional da 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” e às publica-
ções no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

13. O não comparecimento do candidato às provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

14. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado 
pelo Conselho Técnico Administrativo da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” para fins de homologação, após 
exame formal.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

Outras informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
na Assistência Acadêmica da(o) Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” da USP, Piracicaba/SP.

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 
PRETO
 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO – USP
Edital nº 010/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (um) 
CARGO(S) DE PROFESSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO DE 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DA FACULDADE DE MEDICINA 
DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

A Diretora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, de acordo com o decidido pela Congregação em sessão 
ordinária realizada em 15/05/2018, estarão abertas, pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, com início às 09horas (horário de 
Brasília) do dia 18/05/2018 e termino às 17horas (horário de 
Brasília) do dia 14/11/2018, as inscrições ao concurso público de 
títulos e provas para provimento de 01(um) cargo(s)/claro(s) de 
Professor Titular, referência MS-6, em Regime de Dedicação Inte-
gral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), cargo/claro nº. 154792, 
com o salário de R$15.862,33 – quinze mil oitocentos e sessenta 
e dois reais e trinta e três centavos (maio/2016), junto ao Depar-
tamento Ginecologia e Obstetrícia, nas áreas de conhecimento 
constantes do programa de suas respectivas disciplinas, nos 
termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e 
o respectivo programa que segue:

Programa da(s) Disciplina(s) PARA A PROVA PÚBLICA ORAL 
DE ERUDIÇÃO

Informações adicionais, bem como as normas pertinentes 
ao processo seletivo, encontram-se à disposição dos interes-
sados no Serviço de Assistência aos Colegiados da Escola de 
Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, Avenida 
Trabalhador São-carlense, 400, Bloco E-1, 1º andar, São Carlos, 
SP – CEP 13566-590, ou pelo e-mail colegiados@eesc.usp.br.

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ 
DE QUEIROZ
 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ
EDITAL/ESALQ/USP/ATAC/¬¬¬¬031-2018
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO 

DE UM PROFESSOR TEMPORÁRIO DO DEPARTAMENTO DE ECO-
NOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA

O(a) Diretor(a) da(o) Escola superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz”, da Universidade de São Paulo torna público a todos 
os interessados que, conforme aprovação pelo Conselho do 
Departamento de Economia, Administração e Sociologia, estarão 
abertas por 10 dias, no período das 12h do dia 21/05/2018 às 
17h do dia 30/05/2018, as inscrições para o processo seletivo 
para a contratação de 1 (um) docente por prazo determinado, 
como Professor Contratado III (MS-3.1), com salário de R$ 
1849,66, referência: mês de maio de 2017, com jornada de 
12 horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de 
Economia, Administração e Sociologia, área de Fundamentos 
da Educação, Psicologia da Educação e Educação Inclusiva, nos 
termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem 
como da Resolução nº 7.354/17.

Regulamento:
1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 

pelo Conselho Técnico Administrativo da ESALQ após o término 
do período de inscrições e de acordo com os termos da Resolu-
ção 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 Escola Superior de Agri-
cultura “Luiz de Queiroz”, 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, 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: o candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverá ministrar a(s) seguinte(s) disciplina(s):

I. LES0114 Introdução aos Estudos da Educação
II. LES0241 Psicologia da Educação II
III. LES0404 Educação Inclusiva e LIBRAS (Língua Brasileira 

de Sinais)
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 2)
II. Prova Didática (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 no programa 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.

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:
PROGRAMA
1. Fundamentos da Educação
2. História da Educação
3. A função da escola na sociedade atual
4. Parâmetros curriculares nacionais e Base Nacional 

Comum Curricular
5. Teorias de aprendizagem e teoria de personalidade
6. O pensamento de Paulo Freire
7. Teoria de Piaget
8. Desenvolvimento moral
9. Inclusão escolar, Educação inclusiva e Educação especial
10. LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais: princípios gerais
11. Bibliografia recomendada:
BRANDÃO, C. R. O que é educação. São Paulo: Círculo do 

livro, 1992. Coleção Primeiros Passos.
BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Introdução aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. v.1. 2. ed. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2000.

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. Não havendo inscritos portadores do título de Doutor, 
a primeira etapa de avaliações será realizada com os candidatos 
portadores do título de Mestre.

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

I. Prova Escrita (peso 2)
II. Prova Didática (peso 4)
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 da EESC e, para o cálculo da média individual, 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:
• - Introdução à mecânica de locomoção do avião.
• - Composição de peso e desempenho em cruzeiro.
• - Operações de pouso e decolagem e sua influência no 

comprimento de pista.
• - Orientação de pistas: construção de anemogramas e 

identificação de coeficientes de utilização da pista.
• - Projeto geométrico: restrições e recomendações do 

Anexo 14 da OACI.
• - Dimensionamento do pavimento da pista de pouso e 

decolagem.
• - Generalidades acerca dos transportes marítimo e fluvial. 

Tipos de cargas e de embarcações. Hidráulica fluvial e técnicas 
para regularização de canais de navegação.

• - Obras de transposição de desníveis. Estimativa de esfor-
ços provocados por ondas sobre estruturas portuárias. Obras 
costeiras. Estruturas de proteção portuária.

• - Terminais, equipamentos e instalações portuárias. 
Dimensionamento geral de um porto.

• - Noções de logística.
• - O processo de planejamento de portos e terminais para 

o transporte hidroviário.
• - Modelos e técnicas analíticas.
• - Logística - conceito, importância, estrutura e tendências.
• - Sistemas de transporte - importância, estrutura, carac-

terísticas dos serviços.
• - Distribuição física, administração de tráfego, roteirização 

de veículos.
• - Localização de depósitos e de armazéns.
• - Introdução à Pesquisa Operacional.
• - Modelagem interpretativa nas ciências administrativas.
• - Modelagem de sistemas soft.
• - Mapeamento cognitivo e desenvolvimento e análise de 

opções estratégicas.
• - Dinâmica de sistemas.
• - Modelagem matemática e lógica.
• - Programação linear e o método simplex.
• - Noções básicas de redes e grafos.
• - O problema de caminho mínimo e problemas de fluxo.
• - Modelagem com variáveis binárias.
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 da 
EESC 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 EESC, 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.
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