
360 – São Paulo, 128 (93) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 22 de maio de 2018

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP Nº 29/2018
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Educação da USP convoca os candidatos 

Célia Regina de Lara, Douglas Emiliano Batista, Andrea Apa-
recida Cavinato, Maurício Mathias Rodrigues, Luiz Antonio de 
Oliveira e Araújo inscritos e habilitados para o Processo Seletivo 
para a função de Professor Contratado III (MS-3.1), conforme 
Edital FEUSP de Abertura nº 022/2018, publicado no DOE de 
17/04/2018, para o início do Processo que será realizado dia 
13/06/2018 às 08:00 horas, na Sala 106 do Bloco A da FEUSP, à 
Av. da Universidade, 308, quando deverão tomar conhecimento, 
por escrito, do calendário das provas previstas no Edital acima 
referido.

 Faculdade de Educação
Retificação
No Edital FEUSP Nº 27/2018, publicado no D.O.E de 

19/05/2018, Seção I, página 396, onde se lê: “O Diretor da Facul-
dade de Educação da Universidade de São Paulo torna público a 
todos os interessados que, conforme aprovação pela Congrega-
ção...”. Leia-se: “O Diretor da Faculdade de Educação da Univer-
sidade de São Paulo torna público a todos os interessados que, 
conforme aprovação pelo Conselho Técnico Administrativo...”.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 COMUNICADO ATAc 005/18 - RETIFICAÇÃO
No Edital ATAc 018/2018, publicado no Diário Oficial do 

Estado de 19/05/2018, Seção I, pág. 398, onde se lê: “Faculdade 
de Filosofia Ciência e Letras de Ribeirão Preto ...”, leia-se “Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto ...”, e onde 
se lê: “... CTA/Conselho Deliberativo...” leia-se: “... Conselho 
Técnico Administrativo...” (2018.1.786.59.3)

 FACULDADE DE FILOSOFIA, 
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
 EDITAL FFLCH/FLH nº 18/2018 – CONVOCAÇÃO
A FFLCH da USP convoca JI YUN KIN a comparecer 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, munida de todos os documentos para 
dar andamento à sua contratação como Professor Contratado 
II (Mestre), em jornada de 12 horas semanais de trabalho, con-
forme Edital FFLCH/FLO nº 007/2018, de Abertura de Edital de 
Processo Seletivo Simplificado para contratação de um docente 
por prazo determinado, publicado no DO. de 28-03-2018 e 
Comunicado de Resultado Final/Classificação, bem como a 
Homologação pela C.T.A em 10-05-2018, publicado no DO. de 
12-05-2018.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E
CIÊNCIAS HUMANAS
Retificação de publicação
Na publicação do D.O. de 20-04-2018 - no Edital FFLCH/FLM 

nº 14/2018 – leia-se o Nome correto de convocação: SANDRO 
FIGUEREDO e não como constou.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E
CIÊNCIAS HUMANAS
Retificação de publicação
Na publicação do D.O. de 20-04-2018 - no Edital FFLCH/FLM 

nº 14/2018 – leia-se o Nome correto de convocação: SANDRO 
FIGUEREDO e não como constou.

 FACULDADE 
DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - USP
EDITAL FMRP-USP Nº 012/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (um) 
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE 
CLÍNICA MÉDICA – ÁREA ESPECIALIZADA DE HEMATOLOGIA 
E HEMOTERAPIA E CONJUNTO DE DISCIPLINAS: RCG 0448 
HEMATOLOGIA, RCG 0285 BIOLOGIA DO CÂNCER, RCG 0286 
INTRODUÇÃO A COMUNICAÇÃO COM O PACIENTE, RCG 0314 
SEMIOLOGIA GERAL E RCG 0509 ESTÁGIO EM MEDICINA 
INTERNA 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 sua 848ª 
sessão ordinária realizada em 15/05/2018, estarão abertas, com 
início às 09horas (horário de Brasília) do dia 23/05/2018 e ter-
mino às 17horas (horário de Brasília) do dia 23/07/2018, as ins-
crições ao concurso público de títulos e provas para provimento 
de 01 (um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em 
RDIDP, claro/cargo nº 1232193, com o salário de R$ 10.670,76, 
junto ao Departamento de Clínica Médica – Área Especializada 
de Hematologia e Hemoterapia, com base no conteúdo do(s) 
programa(s) da(s) Disciplina(s) de RCG 0448 Hematologia, RCG 
0285 Biologia do Câncer, RCG 0286 Introdução a comunicação 
com o paciente, TCG 0314 Semiologia Geral e TCG 0509 Estágio 
em Medicina Interna, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do 
Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

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 – 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 e resumo do memorial (http://www.fmrp.usp.br/
transparencia/concursos-publicos-e-editais/) dirigido a Diretora 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, contendo 
dados pessoais e área de conhecimento (especialidade) do 
Departamento a que concorre, anexando os seguintes documen-
tos (todos em formato digital):

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso 
e das demais informações que permitam avaliação de seus 
méritos;

Por memorial circunstanciado, entende-se, a apresentação 
de análise reflexiva sobre a formação acadêmica, as experiências 
pessoais de estudo, trabalhos, pesquisas, publicações e outras 
informações pertinentes à vida acadêmica e profissional, indi-
cando motivações e significados.

Esse Memorial deverá ser acompanhado da documenta-
ção correspondente ao alegado, e essa documentação deverá 
compor um ou mais arquivos, e cada documento deverá estar 
identificado de forma que se possa correlacionar cada atividade 
declarada no Memorial com a respectiva peça da documentação;

II – comprovação de ter cursado graduação na área de 
medicina;

II – prova de que é portador do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

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.
VI – projeto pesquisa
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 candidatos estrangeiros serão dis-
pensados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo compro-
var que se encontram em situação regular no Brasil.

Parágrafo terceiro: O candidato estrangeiro aprovado no 
concurso e indicado para o preenchimento do cargo só poderá 

IV – título de eleitor;
V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de 

pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
§ 1º - Elementos comprobatórios do memorial referido no 

inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais 
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até 
o último dia útil que antecede o início do concurso.

§ 2º - 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.

§ 3º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se 
encontram em sua situação regular no Brasil.

§ 4º - 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.

§ 5º - Caso o candidato não satisfaça a exigência do inciso 
II, e desde que não pertença a nenhuma categoria docente na 
USP, poderá requerer sua inscrição como especialista de reco-
nhecido 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 da FEA-RP/USP.

§ 6º - 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.

§ 7º - É de responsabilidade exclusiva do candidato o 
acompanhamento de todas as etapas referentes ao concurso no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Executivo I, Seção 
‘Concursos’, Subseção Universidade de São Paulo.

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da FEA-
-RP, 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, com peso 4 (quatro);
II. prova pública oral de erudição, com peso 2 (dois);
III. prova pública de arguição, com peso 4 (quatro)
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 o mérito 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 comu-

nidade;
VI. diplomas e dignidades universitárias.
Parágrafo único - No julgamento dos títulos deverão pre-

valecer 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.

I - Compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhi-
do pelo candidato é pertinente ao programa.

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 – De acordo com o previsto no art. 40 do Regimento da 
FEA-RP, a prova pública de arguição constará de defesa pública 
de trabalhos originais publicados pelo candidato, preferencial-
mente, nos cinco anos imediatamente anteriores à inscrição.

§1º - A juízo de cada membro da comissão julgadora, o 
candidato poderá também ser arguido sobre trabalhos inéditos 
ou atividades realizadas no mesmo período, dentre as previstas 
nos incisos I a VI do art. 154 do Regimento Geral.

§2º - Os examinadores darão ciência ao candidato das 
obras e atividades sobre as quais versarão as respectivas 
arguições, no prazo mínimo de 12 (doze) horas e máximo de 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência, conforme definição da 
comissão julgadora.

§3º - A duração da arguição não excederá o prazo de trinta 
minutos por examinador, cabendo ao candidato igual prazo 
para responder.

§4º - Havendo concordância do candidato, a prova poderá 
desenvolver-se sob a forma de diálogo, observado o prazo global 
de sessenta minutos.

7 - Ao término da apreciação das provas, cada examinador 
atribuirá a cada candidato nota final, que será a média ponde-
rada 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 imediatamente proclama-
do pela comissão julgadora, 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 
maior número de indicações da comissão julgadora.

13 - O empate de indicações será decidido pela Congre-
gação, ao apreciar os relatórios da comissão julgadora, preva-
lecendo, sucessivamente, a média geral obtida, o maior título 
universitário e o maior tempo de serviço docente na USP.

14 - 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.

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

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

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

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

19 – Ficam mantidas as inscrições recebidas antes da reti-
ficação deste edital.

Maiores informações bem como as normas pertinentes ao 
concurso encontram-se à disposição dos interessados na Seção 
de Apoio Acadêmico da Faculdade de Economia, Administração 
e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 
situada à Avenida Bandeirantes, 3900, Prédio FEA-RP, Bloco B2, 
sala 40, em Ribeirão Preto, pelo telefone (16) 3315-4331 ou por 
e-mail: atac@fearp.usp.br.

"Republicado por necessidade de retificação"
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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 ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE 
RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇAO E CONTABI-

LIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Edital FEA-RP 004/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE TÍTULOS E 

PROVAS PARA O PROVIMENTO DE DOIS CARGOS DE PROFES-
SOR TITULAR NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA 
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABI-
LIDADE DE RIBEIRÃO PRETO (FEA-RP) DA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO.

O Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Con-
tabilidade 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 01/03/2018 
e retificação aprovada em 26/04/2018 pelo referido colegiado, 
estarão abertas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com 
início às 10 horas (horário de Brasília) do dia 24/05/2018 e tér-
mino às 18 horas (horário de Brasília) do dia 19/11/2018, inscri-
ções ao concurso público de títulos e provas para provimento de 
02 (dois) cargos de Professor Titular, referência MS-6, em Regime 
de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), claros/
cargos nº 1026119 e 266540, com o salário de R$ 15.862,33 
(maio/2016), no Departamento de Administração, nos termos do 
art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e o respectivo 
programa que segue:

1. Processo de planejamento na empresa
2. Planejamento aplicado a uma área funcional: marketing, 

finanças, recursos humanos, produção e operações, informática 
e pesquisa & desenvolvimento

3. O processo decisório e os sistemas e apoio - informática 
e métodos quantitativos

4. Organização - a empresa como um todo e a estrutura de 
uma área funcional

5. A empresa e o ambiente econômico
6. A competitividade e a estratégia de negócios
7. Os novos modelos de gestão e a sua aplicação a uma 

área funcional
8. Processos de mudanças e cultura organizacional
9. O processo de controle e os sistemas de apoio
10. Aspectos Comportamentais das organizações
11. A evolução da administração e novas tendências
12. Empreendedorismo
13. Gestão internacional
14. Neuromarketing
15. Marketing comportamental e decisões
16. Economia de empresas e economia comportamental
17. Gestão de Inovação
18. Internacionalização de empresas
19. Políticas Públicas
20. Gestão de Marketing
21. Prospecção de tecnologias
22.Redes de cooperação
23. Gerenciamento de processos de negócios
24. Métodos quantitativos aplicados a administração
25. Comportamento do consumidor
26. Gestão Financeira
27. Avaliação econômico-financeira
28. Avaliação de eficiência e desempenho
29. Gestão de recursos humanos
30. Gestão de produção e operações
31. Gestão de tecnologia da informação
32. Gestão de P&D 33. Gestão ambiental
34. Gestão da Educação
35. Tomada de decisão com base em pesquisa operacional
36. Administração pública
37. Administração de varejo.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto, no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 
Ribeirão Preto conforme Resolução USP-5.897, de 22-12-2010.

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 Economia, 
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, conten-
do dados pessoais e o 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;

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. LCF – 1680 – Manejo e Regeneração de Povoamentos 
Florestais

II. LCF- 0681 – Biologia e Produção de Sementes Florestais
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. Manejo Florestal - conceito, objetivos, avaliação da possi-

bilidade de produção e índice de qualidade de um determinado 
meio. Uso múltiplo e rendimento sustentado. Planos de manejo.

2.Desrama natural e artificial: fatores que a regulam. Forma 
da árvore, qualidade da madeira, métodos de desrama artificial, 
programação e execução.

3. Desbastes - conceitos: objetivos, métodos, efeitos e exe-
quibilidade. Intensidade e frequência dos desbastes. Ferramen-
tas, programação, execução e custos dos desbastes. Estagnação 
do crescimento e determinação da necessidade dos desbastes. 
Idade do povoamento, dimensões das árvores e qualidade e 
aplicação da madeira resultante dos desbastes.

4. Programação e execução dos desbastes. Aplicação em 
povoamentos artificiais. Vantagens e desvantagens da rotação 
longa.

5. Sistemas de manejo, exploração e regeneração para as 
grandes culturas florestais em conformidade com a finalidade 
da cultura. Rotação curta e longa.

6. Exploração: cálculo da possibilidade, ordenamento, pla-
nejamento e execução, obedecendo ao princípio de rendimento 
sustentado. Corte raso: condições para a sua aplicação, época e 
altura de corte, vantagens e desvantagens.

7. Condução de regeneração natural por brotação de 
touças: fatores que afetam, desbrota, adubação, controle da 
formiga cortadeira. Interplantio.

8. Reforma de povoamentos florestais: decisão econômica, 
substituição do material genético, preparo do solo, re-alinha-
mento, retalhonamento, plantio, tratos culturais, reposição da 
fertilidade.

9. Uso de fogo controlado. Prevenção e combate a incêndio.
10. Trabalhos extra-classes de inventário, implantação e 

manejo florestal.
11. Bibliografia recomendada:
ALMEIDA,F.S. & RODRIGUES,B.N. Guia de herbicidas. Londri-

na, IAPAR, 1985. 467p.
ALVES,A.A.M. Técnicas de produção florestal. Lisboa, INIC, 

1988. 333p.
CARVALHO,P.E.R. Espécies florestais brasileiras: recomenda-

ções silviculturais e potencialidades e uso da madeira. Colombo, 
EMBRAPA/CNPF, 1994. 640p.

ELDRIDGE,K. et al. Eucalypt domestication and breeding. 
Oxford, Clarendon Press, 1994. 288p.

EMBRAPA/CNPF Zoneamento ecológico para plantios flo-
restais no Estado do Paraná. Brasília, EMBRAPA-DDT, 1986. 89p. 
(EMBRAPA, CNPF, Documentos, 17)

EVANS,J. Plantation forestry in the tropics. Oxford, Claren-
don Press, 1992. 403p.

FINGER,C.A.G. Fundamentos de biometria florestal. Santa 
Maria, UFSM, 1992. 269p.

GADANHA Jr,C.D. Máquinas e implementos agrícolas do 
Brasil. São Paulo, NSI/ CIENTEC/ IPT, 1991. 468p.

GOLFARI,L. Zoneamento ecológico do Estado de Minas 
Gerais para reflorestamento. Belo Horizonte, PFRC, 1975. 65p. 
(PRODEPEF, Série Técnica , 3)

GOLFARI,L. Zoneamento ecológico esquemático para reflo-
restamento no Brasil. Belo Horizonte, PFRC, 1978. 66p. (PRODE-
PEF, Série Técnica , 11)
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