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5.1. Na primeira etapa de avaliações serão convocados 
para as provas, caso haja, os candidatos portadores do título 
de Doutor.

5.2. Encerrada as avaliações, os candidatos habilitados 
serão classificados da seguinte forma:

I. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas pelos 
examinadores;

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 acor-
do com o disposto no item 5.2.

5.7 Não havendo inscritos portadores:
I. do título de Doutor: a primeira etapa de avaliações será 

realizada com os candidatos portadores de Mestre.
6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma única 

fase, na seguinte conformidade:
I. Prova Escrita (peso 05)
II. Prova Didática (peso 05)
6.1 – O(s) candidatos(s) deverá(ão) comparecer no dia 

14/03/2018, quarta-feira, às 09h00, no endereço: Av. Professor 
Luciano Gualberto, 403, na sala 15 (secretaria do Departamento 
de Letras Modernas), para início e conhecimento dos cronogra-
mas das provas. O não comparecimento, no dia e horário indi-
cados, implicará automaticamente na desistência do candidato.

6.2. 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.

6.2.1. 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.

6.2.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

6.2.3. 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.

6.2.4. 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.

6.2.5. 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;

6.2.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção, individualmente.

6.3. 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.

6.3.1. O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da prova didática;

6.3.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

6.3.3. 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.

6.3.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

6.3.5. 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.

6.3.6. 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 Faculdade 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:
1. - A variação na língua espanhola e sua abordagem no 

curso de Letras.
2. - A expressão do passado na língua espanhola: formas 

e valores.
3. - Leitura em processos de ensino-aprendizagem do espa-

nhol como língua estrangeira.
4. - Formas e usos do subjuntivo na língua-espanhola. 

Aspectos relevantes no ensino a brasileiros.
5. - Espanhol-português: aspectos comparativos no empre-

go de pronomes pessoais átonos e tônicos.
6. - O espanhol no ensino brasileiro: dispositivos legais e 

presença nas escolas.
7. - Formas de tratamento em espanhol.
8. - Tipos textuais e gêneros do discurso: propostas para o 

curso de Letras-Espanhol.
9. - Novas tecnologias de informação e comunicação: pro-

postas para o curso de Letras-Espanhol.
10. - Construções condicionais em língua espanhola. Aspec-

tos relevantes no ensino a brasileiros.
11. - Escrita em processos de ensino-aprendizagem de 

espanhol como língua estrangeira.
10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao 
www.uspdigital.usp.br, à página institucional da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 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 Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas para 
fins de homologação, após exame formal.

13. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/07/2018 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.

Mais informações, bem como as normas pertinentes ao 
concurso, encontram-se à disposição dos interessados no Ser-
viço de Apoio Acadêmico da FFLCH-USP, no endereço: Rua do 
Lago, 717 – sala 107 – Cidade Universitária – São Paulo, SP, 
05508-080 ou através dos telefones 55-11-3091-4590 e 55-11-
3091-4621, ou por correio eletrônico (apoioaca1fflch@usp.br) e 
(apoioaca2fflch@usp.br).

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO
 Edital ATAc/FCFRP 07/2018, de 28.02.2018
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início no dia 2 de abril de 2018, às 8 horas e 30 minu-

tos, no Salão Nobre da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Avenida do Café, 
s/nº, Campus USP Ribeirão Preto, o concurso público de títulos 
e provas para provimento de 1 (um) cargo de Professor Doutor, 
referência MS-3 em RDIDP, junto ao Departamento de Análises 
Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas, áreas de conhecimento 
“Microbiologia Aplicada” e “Genética e Mutagênese”, com 
base nos programas das disciplinas de “Genética”, “Bioagen-
tes”, “Fisiopatologia, Farmacologia e Química Farmacêutica III”, 
“Atenção Diagnóstica de Doenças Infecciosas e Parasitárias” 
e “Atenção Diagnóstica em Doenças Hematológicas, Imunoló-
gicas, Metabólicas e Endocrinológicas”, conforme Edital ATAc/
FCFRP nº 011/2017, de 04.07.2017, publicado no D.O.E. de 
05/07/2017, para o qual estão inscritos os candidatos: Glau-
ce Lunardelli Trevisan, Josiane Lilian dos Santos Schiavinato, 
Drauzio Eduardo Naretto Rangel, Eriston Vieira Gomes, Rafael 
Trindade Burtet, Filippe Elias de Freitas Soares, Vinicius Kannen 
Cardoso, Kate Cristina Blanco, Rafael Freitas de Oliveira França, 
Pollyanna Francielli de Oliveira, Luciana Oliveira de Almeida, 
Ana Lucia Fachin Saltoratto, Thaila Fernanda dos Reis, Erika 
Nascimento Castro Dias, Mariana Furio Franco Bernardes, 
Adriana Oliveira Manfiolli, Juliano Alves, Fernanda Borchers 
Coeli Lacchini, Juliana Alves Uzuelli, Regiane Priscila Ratti Sar-
tori, Mônica Larucci Vieira, Leonardo Neves de Andrade, Danillo 
Lucas Alves Espósito, Nilmara de Oliveira Alves Brito, Marcos 
Tadeu Geraldo, Fernando Moreira Simabuco, André Pitondo da 
Silva, Fabiana Campiteli Moreira Tacach, Diogo de Abreu Meire-
les, Fabricio Luiz Tulini, Nalu Teixeira de Aguiar Peres, Cristiana 
Ossaille Beltrame, Helioswilton Sales de Campos, Vânia Santos 
Braz, Emiliana Pereira Abrão da Costa, Leandro Jose de Assis, 
Rodrigo Alexandre Panepucci, Andrea Martins da Silva, Juliana 
Doblas Massaro e Paula Aboud Barbugli, cujas inscrições foram 
aprovadas pela Congregação conforme Edital ATAc/FCFRP nº 
41/2017, de 18/12/2017, publicado no D.O.E. de 21/12/2017, 
e Edital ATAc/FCFRP nº 06/2018, de 27/02/2018, publicado no 
D.O.E. de 28/02/2018. Em virtude do impedimento de membros 
titulares e suplentes indicados pela Congregação, conforme 
Edital ATAc/FCFRP nº 41/2017, de 18/12/2017, publicado no 
D.O.E. de 21/12/2017, a Comissão Julgadora estará constituída 
dos seguintes Membros Titulares: Prof. Dr. Antônio Cardozo dos 
Santos, Professor Titular do Departamento de Análises Clínicas, 
Toxicológicas e Bromatológicas – FCFRP/USP, na qualidade de 
Presidente da Comissão Julgadora; Profa. Dra. Elizabeth de 
Andrade Marques, Professor Associado da Faculdade de Ciências 
Médicas da UERJ; Prof. Dr. João Lucio de Azevedo, Professor 
Titular Aposentado e Colaborador Sênior do Departamento de 
Genética – ESALQ/USP; Profa. Dra. Elisabeth Loshchagin Pizzo-
litto, Professor Associado do Departamento de Análises Clínicas 
– FCFAR/UNESP e Prof. Dr. João Pessoa Araújo Junior, Professor 
Adjunto do Departamento de Microbiologia e Imunologia – IB/
UNESP. Ficam, pelo presente edital, convocados os candidatos e 
a Comissão Julgadora acima mencionada.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 Faculdade de Educação
Comunicado
A Diretoria da Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo comunica que em 28/02/2018, aprovou “ad 
referendum” da Congregação, a indicação do Prof. Dr. José 
Carlos Barreiro (Professor Titular d UNESP-Assis) tendo em vista 
o impedimento do Prof. Dr. Leopoldo Garcia Pinto Waizbort 
(Professor Titular da FFLCHUSP) para compor a Comissão Exami-
nadora do Concurso Público de Títulos e Provas para Provimento 
Efetivo de um cargo de Professor Titular junto ao Departamento 
de Metodologia do Ensino e Educação Comparada, de acordo 
com o Edital FEUSP nº 22/2016.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 EDITAL FFLCH/FLS nº 06/2018 – CONVOCAÇÃO
A FFLCH da USP convoca ANDRÉ VERETA NAHOUM 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 Doutor, 
Ref. MS-3, em RDIDP, conforme Edital FFLCH/FLS nº 025/2017, 
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 08-02-2018, publicado no DO. de 10-02-2018.

  FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

FFLCH/FLM nº 003/2018 –
RETI-RATIFICANDO a abertura de inscrições para processo 

seletivo simplificado no Departamento de Letras Modernas, 
área de Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-
-Americana, disciplina de Língua Espanhola da Faculdade de 
Filosofia Letras e Ciências Humana.

A Diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo torna público a todos 
os interessados que, conforme aprovação ad referendum do 
Conselho Técnico-Administrativo estarão abertas a partir das 8 
horas de 02/03/2018 até às 17 horas do dia 11/03/2018, as ins-
crições para o processo seletivo para a contratação de 01 (um) 
docente por prazo determinado, como Professor Contratado 
III (MS-3.1, para os contratados com título de Doutor), salário 
de R$ 1.849,66, com jornada de 12 (doze) horas semanais; ou 
como Professor Contratado II (MS-2, para os contratados com 
título de Mestre), com salário de R$ 1.322,41, com jornada de 
12 (doze) horas semanais - referência maio de 2016 -, junto ao 
Departamento de Letras Modernas, área de Língua Espanhola e 
Literaturas Espanhola e Hispano-Americana, disciplina de Língua 
Espanhola, nos termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações 
posteriores, bem como da Resolução nº 7.354/17.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo CTA da Faculdade de Filosofia, Letras Ciências Humanas, 
após o término do período de inscrições e de acordo com os 
termos da Resolução 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 reque-
rimento dirigido à Diretora da Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 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 título de Doutor (para 

Professor Contratado III); Mestre (para Professor Contratado II), 
outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade nacional;

2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, 
fax, ou qualquer outro meio que não seja o especificado acima.

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 disciplina de Língua Espanhola.

5. O processo seletivo será processado por meio de ava-
liações sucessivas de candidatos, agrupados em conformidade 
com sua titulação.

2. Duas cartas de recomendação (Baixe a versão inglesa, se 
necessário). O remetente da carta deve enviá-la via correio - e 
não por fax - diretamente para o endereço contido na mesma, 
especificando o nome do programa de pós-graduação do 
candidato.

3. Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscri-
ção (ver item 5 em Condições para a inscrição) no valor de R$ 
200,00 (duzentos reais). O pagamento deve ser feito exclusiva-
mente através de boleto bancário do Banco do Brasil.

Candidatos estrangeiros que se encontram no exterior estão 
dispensados de pagar a taxa no ato de inscrição. Se selecionado, 
porém, deverão pagá-la ao efetuar a primeira matrícula.

4. Currículo Vitae na plataforma Lattes (CNPq) atualizado e 
impresso (não anexar documentos comprobatórios)

5. Histórico Escolar do curso superior
6. Diploma do curso superior - cópia frente e verso
Caso ainda não o possua, apresentar documento comproba-

tório de colação de grau.
Caso ainda esteja cursando a graduação, apresentar atesta-

do de possível formando.
Atenção: O(a) candidato(a) que apresentar documento que 

não o diploma deve ter ciência de que, se aceito no processo 
seletivo, deverá apresentar no ato da matrícula documento 
comprobatório cuja data de colação de grau (dia/mês/ano) seja 
anterior ao último dia de matrícula na ESALQ, sem o qual não 
poderá efetuar a matrícula.

7. Histórico Escolar do Mestrado (somente para 
candidatos(as) ao Doutorado)

8. Diploma do Mestrado (para candidatos(as) ao Doutora-
do) - cópia frente e verso

Caso ainda não o possua, apresentar certificado de defesa 
indicando o título obtido e respectiva data de homologação 
(dia/mês/ano).

Caso ainda esteja cursando o mestrado, apresentar atesta-
do de previsão de defesa, emitido pelo orientador.

Candidatos(as) ao Doutorado com título de Mestre obtido 
no exterior deverão apresentar adicionalmente a comprovação 
de reconhecimento ou equivalência de título.

Atenção: O(a) candidato(a) que apresentar documento que 
não o diploma deve ter ciência de que, se aceito no processo 
seletivo, deverá apresentar no ato da matrícula documento 
comprobatório cuja data de homologação do título seja anterior 
ao último dia de matrícula na ESALQ, sem o qual não poderá 
efetuar a matrícula.

Candidatos(as) estrangeiros(as)
Aos itens 1 a 8 solicitados aos candidatos(as) brasileiros(as), 

acrescentar:
Vagas disponíveis: Dependerá do número de vagas dis-

poníveis no momento da seleção para a área de pesquisa de 
interesse do(a) candidato(a).

Critérios de Seleção:
Critérios para o Mestrado.
Para o ingresso no curso de Mestrado os(as) candidatos(as) 

serão avaliados(as), em caráter classificatório, por meio de pro-
vas escritas a ser realizadas nas dependências do Departamento 
de Ciência do Solo da ESALQ/USP; análise do Curriculum Vitae 
(CV) elaborado na Plataforma Lattes e análise do histórico 
escolar. As provas escritas abordarão conhecimentos gerais e 
específicos em Solos e Nutrição de Plantas e conhecimentos 
em língua inglesa. Para o Mestrado as análises do CV e do 
Histórico Escolar serão baseadas na avaliação do desempenho 
do(a) candidato(a) no curso de graduação, principalmente nas 
disciplinas das áreas de Solos e Nutrição de Plantas, realização 
de estágios de iniciação científica, preferencialmente com bolsa 
de órgãos financiadores de pesquisa, apresentação de resumos 
em eventos científicos e publicação de artigos em periódicos 
com política editorial seletiva na área de pesquisa para a qual 
o(a) candidato(a) esta se inscrevendo. Além das questões de 
mérito, o CV será analisado quanto a sua inserção na área 
pretendida e/ou experiência do(a) candidato(a) junto a projetos/
pesquisas em andamento. Poderão ser aceitos no Programa, 
mediante disponibilidade de orientador na área de interesse 
do(a) candidato(a), somente aqueles que obtiverem os melhores 
desempenhos no processo seletivo.

Critérios para o Doutorado.
Para o ingresso no curso de Doutorado os(as) candidatos(as) 

serão avaliados(as), em caráter classificatório, por meio de pro-
vas escritas a serem realizadas nas dependências do Departa-
mento de Ciência do Solo da ESALQ/USP; análise do Curriculum 
Vitae (CV) elaborado na Plataforma Lattes e análise do histórico 
escolar da graduação e do mestrado. As provas escritas aborda-
rão conhecimentos gerais e específicos em Solos e Nutrição de 
Plantas e conhecimentos em língua inglesa. Para o Doutorado 
as análises do CV e análise do histórico escolar da graduação e 
do mestrado serão baseadas no desempenho do(a) candidato(a) 
no curso de graduação e no mestrado, principalmente nas dis-
ciplinas das áreas de Solos e Nutrição de Plantas, realização de 
estágios de iniciação científica, preferencialmente com bolsa de 
órgãos financiadores de pesquisa, apresentação de resumos em 
eventos científicos e publicação de artigos em periódicos com 
política editorial seletiva na área de pesquisa para a qual o(a) 
candidato(a) esta se inscrevendo. Além das questões de mérito, 
o CV será analisado quanto a sua inserção na área pretendida e/
ou experiência do(a) candidato(a) junto a projetos/pesquisas em 
andamento. Poderão ser aceitos no Programa, mediante dispo-
nibilidade de orientador na área de interesse do(a) candidato(a), 
somente aqueles que obtiverem os melhores desempenhos no 
processo seletivo.

Pesos dos componentes da avaliação: A classificação geral 
será obtida a partir de média aritmética calculada a partir das 
notas das provas escritas, da análise do CV e histórico escolar. 
Serão selecionados os candidatos com as maiores pontuações 
para as vagas disponíveis nas respectivas áreas de interesse.

Conteúdo das provas escritas e Bibliografia Recomendada:
Conhecimentos em Solos e Nutrição de Plantas (Ciência do 

Solo). A literatura a ser consultada é vasta. A seguir são citados 
apenas exemplos de livros que contém parte do conteúdo das 
provas.

a) The Nature and Properties of Soils, 14th Edition 2007 – 
Autores: Nyle C. Brady e Ray R. Weil.

b) Elementos da Natureza e Propriedades dos Solos (2013 - 
Edição 3) - Autores: Nyle C. Brady e Ray R. Weil

c) 19 Lições de Pedologia. Autor: Igo F Lepsch. Editora: 
Oficina de Textos. (2011)

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS
 A Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP comunica 

que as provas para o Concurso de títulos e provas para provi-
mento de 01 (um) cargo de Professor Titular, referência MS-6, 
em RDIDP, claro/cargo nº 1017110, junto ao Departamento de 
Análises Clínicas e Toxicológicas (FBC), conforme Edital FCF-
-ATAc n.º 07/2017, de 21/06/2017 de abertura de inscrições, 
publicado no D.O.E. de 22/06/2017, no qual tiveram as inscrições 
deferidas: Irene da Silva Soares, Silvya Stuchi Maria Engler e 
Sandro Rogério de Almeida, terá início no dia 23 de abril de 
2018, com instalação às 08 horas da Comissão Julgadora, cujos 
Membros Titulares são: Profa. Titular Primavera Borelli - FCF/USP 
(Presidente), Profa. Titular Estela Maris Andrade Forell Bevilac-
qua (ICB/USP), Profa. Titular Telma Maria Tenório Zorn (ICB/USP), 
Prof. Titular Gustavo Henrique Goldman (FCFRP/USP) e Prof. 
Titular João Santana da Silva (FMRP/USP). Membros Suplentes: 
Prof. Titular Raul Cavalcante Maranhão - FCF/USP e Prof. Titular 
Benedito Corrêa (ICB/USP). Pelo presente ficam convocadas os 
candidatos para a realização do concurso, no período de 23 
a 24 de abril de 2018, com início no dia 23 de abril de 2018, 
segunda-feira, às 08 horas, no auditório “Prof. Paulo Carvalho 
Ferreira”, do prédio da Administração da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, no campus da 
Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira".

Introdução - Deve deixar claro os antecedentes que justifi-
cam o trabalho, podendo incluir informações sobre a natureza 
e importância do problema, sua relação com outros estudos, 
suas limitações e objetivos. Deve ser apoiada com literatura 
específica. Se possível, deve referenciar as possibilidades de 
contribuição da pesquisa para o desenvolvimento da área em 
que se insere o tema pesquisado. Finalizar com a indicação do(s) 
objetivo(s) do trabalho;

Material e Métodos - Deve informar, quando pertinente, o 
local e o período de execução do estudo, a população a ser estu-
dada, os procedimentos de amostragem, os métodos de análise 
laboratorial, os métodos de análise estatística dos dados; e

Plano de trabalho e cronograma de execução.
Observação: Os projetos de pesquisa fora deste padrão 

serão denegados.
9. Opcionalmente, poderá ser incluído O Termo de Aceite 

de Orientação.
Candidatos estrangeiros
Aos itens solicitados aos candidatos brasileiros, acrescentar:
Curriculum Vitae não documentado
Comprovação de proficiência em língua portuguesa: 

demonstrada por meio da apresentação do Certificado de Profi-
ciência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, CELPE-BRAS. A 
pontuação mínima deverá ser entre 2 e 2,75 - Nível Intermediá-
rio no CELPE-BRAS nos 3 cursos (ME; DO e DD)

Observação importante
No ato da inscrição, verificar se há disponibilidade de 

vagas para a área pretendida pelo candidato. Não havendo 
disponibilidade o candidato deverá escolher outra opção de 
orientação, caso contrário, será eliminado automaticamente do 
processo seletivo.

Critérios de Avaliação para o Mestrado
Eliminatório
Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova 

específica de sua área de
concentração escolhida no formulário de inscrição, nos idio-

mas português e inglês e uma prova de proficiência em inglês de 
assuntos gerais do Programa.

Não será permitido o uso de dicionário e calculadora.
A prova específica valerá 70% da média e a prova de 

proficiência em inglês valerá 30% da média, ou seja: Nota Prova 
Específica x 0,7 + Nota Prova de Proficiência em Inglês x 0,3 = 
Média Final das Provas.

Os candidatos que obtiverem notas abaixo de 5,0 em qual-
quer uma das provas serão

automaticamente eliminados do processo seletivo.
Classificatório
Os candidatos aprovados nos critérios eliminatórios pas-

sarão para o próximo processo de seleção classificatório, onde 
serão avaliados:

(a) Currículo Lattes (publicações; estágios; bolsas e partici-
pações em eventos científicos) e

(b) Prova de Proficiência em Inglês.
Critérios de Avaliação para o Doutorado
Eliminatório
Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova 

específica de sua área de
concentração escolhida no formulário de inscrição, nos idio-

mas português e inglês e uma prova de proficiência em inglês de 
assuntos gerais do Programa.

Não será permitido o uso de dicionário e calculadora.
A prova específica valerá 70% da média e a prova de 

proficiência em inglês valerá 30% da média, ou seja: Nota Prova 
Específica x 0,7 + Nota Prova de Proficiência em Inglês x 0,3 = 
Média Final das Provas.

Os candidatos que obtiverem notas abaixo de 6,0 em qual-
quer uma das provas serão

automaticamente eliminados do processo seletivo.
Classificatório
Os candidatos aprovados nos critérios eliminatórios pas-

sarão para o próximo processo de seleção classificatório, onde 
serão avaliados:

(a) Currículo Lattes (publicações; estágios; bolsas e partici-
pações em eventos científicos) e

(b) Nota Específica da Prova de Proficiência em Inglês.
Cálculo da Classificação Final: A Prova de Proficiência em 

Inglês será 70% e a Avaliação Curricular será de 30% do cálculo 
classificatório, ou seja, a Nota da Prova Específica * 0,7 + Nota 
da Avaliação Curricular * 0,3.

Critérios de Avaliação para o Doutorado Direto
Eliminatório
Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova 

específica de sua área de
concentração escolhida no formulário de inscrição, nos idio-

mas português e inglês e uma prova de proficiência em inglês de 
assuntos gerais do Programa.

Não será permitido o uso de dicionário e calculadora.
A prova específica valerá 70% da média e a prova de 

proficiência em inglês valerá 30% da média, ou seja: Nota Prova 
Específica x 0,7 + Nota Prova de Proficiência em Inglês x 0,3 = 
Média Final das Provas.

Os candidatos que obtiverem notas abaixo de 6,0 em qual-
quer uma das provas serão

automaticamente eliminados do processo seletivo.
Classificatório
Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova 

específica de sua subárea de
concentração escolhida no formulário de inscrição, nos idio-

mas português e inglês e uma prova de proficiência em inglês de 
assuntos gerais do Programa.

Não será permitido o uso de dicionário e calculadora.
A prova específica valerá 70% da média e a prova de 

proficiência em inglês valerá 30% da média, ou seja: Nota Prova 
Específica x 0,7 + Nota Prova de Proficiência em Inglês x 0,3 = 
Média Final das Provas.

Os candidatos que obtiverem notas abaixo de 6,0 em qual-
quer uma das provas serão

automaticamente eliminados do processo seletivo.
Importante:
O candidato aprovado na avaliação eliminatória, não 

ingressará no Programa nos seguintes casos: (a) Quando não 
houver vagas disponíveis na área escolhida pelo candidato ou 
ainda se o aluno competiu por vaga com outros candidatos pela 
mesma área e obteve média final abaixo dos outros candidatos; 
(b) Se houver alguma

informação utilizada em seu currículo e/ou em seu projeto 
que não seja verídica; (c) E em casos que não cumpram com o 
regimento USP e o Regulamento deste Programa.

VAGAS PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DE 18/05/2018:
Escolher a subárea no período de inscrição:
1. Celulose e papel – 2 vagas
2. Conservação de áreas silvestres – 2 vagas
3. Dendrocronologia, anatomia e identificação de madeiras 

– 2 vagas
4. Ecologia, manejo e conservação de fauna silvestre – 2 

vagas
5. Economia e planejamento florestal – 2 vagas
6. Manejo de florestas tropicais – 2 vagas
7. Processamento e estrutura da madeira – 3 vagas
8. Recursos energéticos florestais – 2 vagas
9. Silvicultura de espécies nativas – 1 vaga
10. Silvicultura urbana e gestão ambiental urbana – 2 vagas
11. Sistemas Agroflorestais – 1 vaga
Data do Processo Seletivo: 18 de Maio de 2018 – 8h00 

AS 12h00
Local: Departamento de Ciências Florestais – ESALQ/USP 

- Anfiteatro
- Solos e Nutrição de Plantas (Mestrado e Doutorado)
Candidatos(as) brasileiros(as):
1. Formulário de inscrição assinado e com foto (colada ou 

digitalizada).
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