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rimento dirigido ao Diretor da ESALQ (modelo no link www4.
esalq.usp.br/sites/default/files/Requerimento_para_inscricao_
titular.doc.) contendo dados pessoais e área de conhecimento 
(especialidade) do Departamento a que concorre, anexando os 
seguintes documentos:

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
das demais informações que permitam avaliação de seus méri-
tos, em formato digital.

II – prova de que é portador do título de Livre-Docente 
outorgado pela USP ou por ela reconhecido.

III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino;

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

pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
Parágrafo primeiro: Elementos comprobatórios do memorial 

referido no inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros 
materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser apre-
sentados até o último dia útil que antecede o início do concurso.

Parágrafo segundo: Os docentes em exercício na USP serão 
dispensados das exigências referidas nos incisos III e IV, desde 
que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar 
que se encontram em sua situação regular no Brasil.

Parágrafo quarto: O candidato estrangeiro aprovado no 
concurso e indicado para o preenchimento do cargo só poderá 
tomar posse se apresentar visto temporário ou permanente que 
faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil.

Parágrafo quinto: Caso o candidato não satisfaça a exigên-
cia do inciso II, e desde que não pertença a nenhuma categoria 
docente na USP, poderá requerer sua inscrição como especialista 
de reconhecido valor, nos termos do parágrafo primeiro do 
artigo 80 do Estatuto da USP, o que dependerá da aprovação de 
dois terços dos membros da Congregação.

Parágrafo sexto: No ato da inscrição, os candidatos porta-
dores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação 
para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas.

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da 
ESALQ, 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 5,0;
II – prova pública oral de erudição - peso 3,0;
III – prova pública de arguição - peso 2,0;
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 parágrafo 2 do art. 
28 do Regimento da ESALQ.

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 
Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, VI da Lei 
nº 10.261/68.

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

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

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

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

Maiores informações, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Técnica Acadêmica da ESALQ da Universidade de 
São Paulo.

 FACULDADE DE ARQUITETURA E 
URBANISMO
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
EDITAL ATAc 006/2018
HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL
REFERENTE AO EDITAL ATAc 011/2017
Foi realizado nesta Faculdade, no período de 29/01/2018 

a 06/02/2018, concurso público de títulos e provas para 
provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, referência 
MS-3, em Regime de RDIDP, claro/cargo nº 1233602, junto ao 
Departamento de Tecnologia da Arquitetura, na área de conhe-
cimento de Tecnologia da Construção, Edital ATAc 011/2017, 
processo de abertura nº 2017.1.371.16.3, nos termos do art. 
125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, publicado no 
D.O.E., de 11.05.2017, seção I, página 231, ,no qual estavam 
inscritos os candidatos Doutores: Inscrição nº 413 - Marina 
Martins Mennucci; Inscrição nº428 - Thiago Melo Grabois; 
Inscrição nº580 - Andrea D´Angelo Leitner Thomazoni; Inscrição 

V – as anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;

VI – a prova, que será lida em sessão pública pelo candida-
to, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VII – cada prova será avaliada, individualmente, pelos mem-
bros da comissão julgadora;

VIII – serão considerados habilitados para a 2ª fase os 
candidatos que obtiverem, da maioria dos membros da comissão 
julgadora, nota mínima sete;

IX – a comissão julgadora apresentará, em sessão pública, 
as notas recebidas pelos candidatos.

5. - Participarão da segunda fase somente os candidatos 
aprovados na primeira fase.

II – Segunda fase: PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGA-
MENTO DO MEMORIAL E PROVA DIDÁTICA

PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO 
MEMORIAL

6. - O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito 
do candidato.

Parágrafo único – No julgamento do memorial, a comissão 
apreciará:

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
IV – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V - diplomas e outras dignidades universitárias.
PROVA DIDÁTICA
7. - A prova didática será pública, com a duração mínima 

de quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre 
o programa da área de conhecimento acima mencionada, nos 
termos do artigo 137 do Regimento Geral da USP.

I – a comissão julgadora, com base no programa do concur-
so, organizará uma lista de dez pontos, da qual os candidatos 
tomarão conhecimento imediatamente antes do sorteio do 
ponto;

II - o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

III – o sorteio do ponto será feito vinte e quatro horas antes 
da realização da prova didática, sendo vedado ao candidato 
renunciar a esse prazo;

IV – o candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário;

V – 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.

JULGAMENTO DA 2ª FASE
8. - Ao término da apreciação das provas, cada candidato 

terá de cada examinador uma nota final que será a média pon-
derada das notas por ele conferidas nas duas fases.

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

10. - A nota obtida pelo candidato aprovado na prova escri-
ta irá compor a média final da segunda fase.

11. - O resultado do concurso será proclamado pela comis-
são julgadora imediatamente após seu término, em sessão 
pública.

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

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

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

15. - 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.

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

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

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

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

Maiores informações, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados no 
Serviço de Órgãos Colegiados e Concursos da Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo, na Avenida Professor Luciano 
Gualberto, travessa 3, nº 380, Cidade Universitária, São Paulo / 
SP, ou pelo email svorcc.poli@usp.br e telefones (11) 3091-5447 
/ 3091-5225.

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ 
DE QUEIROZ
 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ
RETIFICAÇÃO/ESALQ/ATAC/021-2018
Torna-se sem efeito o edital/010-2018, publicado no Diário 

Oficial de 28 de fevereiro de 2018, que trata do concurso de 
Professor Titular do Departamento de Produção Vegetal.

 CAMPUS "LUIZ DE QUEIROZ"
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/022-2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE UM CARGO 
DE PROFESSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO 
VEGETAL DA ESALQ DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Quei-
roz”, da Universidade de São Paulo torna público a todos os 
interessados que, de acordo com o decidido pela Congregação 
em sessão ordinária realizada em 22/02/2018, estarão abertas, 
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com início às 8:00 
horas do dia 01/03/2018 e término às 17:00 horas (horário de 
Brasília) do dia 27/08/2018, as inscrições ao concurso público 
de títulos e provas para provimento de um cargo de Professor 
Titular, referência MS-6, em Regime de RDIDP, claro/cargo nº 
147.150, com o salário de R$ 15.862,33, junto ao Departamento 
Produção Vegetal, em nível de Departamento, nos termos do art. 
125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e o respectivo 
programa que segue:

1) Fatores que afetam a produção de plantas cultivadas
2) Tecnologia e fisiologia de pós-colheita de plantas hortícolas
3) Tecnologia de produção de plantas extrativas e estimulantes
4) Fisiologia de produção de plantas extrativas e estimulantes
5) Propagação de plantas hortícolas
6) Fisiologia da produção de plantas hortícolas
7) Biotecnologia de plantas hortícolas
8) Resistência de plantas daninhas a herbicidas
9) Biologia de plantas daninhas
10) Manejo integrado de plantas daninhas
11) Tecnologia de sementes
12) Sistemas de produção conservacionistas
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da ESALQ.

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 reque-

2. - Fundamentos da Dinâmica dos Fluidos e dos Fenômenos 
de Transporte

2.1 Propriedades físicas dos fluidos. 2.2 Cinemática da 
partícula fluida. 2.3 Dinâmica da partícula fluida: forças de 
contato e de campo; fluido ideal: equações de Euler e equação 
de Bernoulli; fluido real: viscosidade, tensões viscosas, equações 
constitutivas; fluidos Newtonianos. 2.4 Formas integrais das leis 
fundamentais aplicadas a volumes de controle: conservação de 
massa, espécies químicas, quantidade de movimento e momento 
da quantidade de movimento. 2.5 Formas diferenciais das leis 
fundamentais. 2.6 Equação de Navier-Stokes, soluções analíticas 
das equações de Navier-Stokes. 2.7 Escoamento Potencial. 2.8 
Camada Limite e Separação da Camada Limite. 2.9 Força de 
Arrasto: arrasto por fricção, arrasto de forma e arrasto de onda. 
2.10 Turbulência: transição de escoamento laminar para turbu-
lento, turbulência na camada limite: lei da parede, perfil loga-
rítmico universal; tensões de Reynolds, hipótese de Boussinesq, 
comprimento de mistura de Prandtl; Modelagem de turbulência. 
2.11 Teoria das Superfícies de Sustentação. 2.12 Transferência 
de calor e massa: condução, convecção, cálculo dos coeficientes 
de convecção; ebulição e condensação; radiação. 2.13 Escoa-
mento compressível: escoamento unidimensional, escoamento 
bi-dimensional compressível; escoamento em turbinas a gás. 
2.14 Métodos Numéricos em Dinâmica dos Fluidos Computa-
cional e Transferência de Calor: álgebra linear computacional; 
Métodos de Diferenças Finitas, Volumes Finitos e Elementos 
Finitos: solução de equações parabólicas, hiperbólicas e elípticas, 
métodos implícitos e explícitos; fronteiras curvas e geração de 
malhas computacionais.

3. - Aplicações dos Fenômenos de Transporte na Captura, 
Estocagem e Uso de Carbono

3.1 Introdução aos combustíveis fósseis: tipos, disponibili-
dade, emissões; emissões de carbono secundárias relacionadas, 
por exemplo, à fabricação de cimento, entre outras; classe de 
exemplos: fraturamento de rochas e perfuração de petróleo. 3.2. 
Captura de carbono: tecnologias de combustão para geração 
de energia; processos supercríticos; leitos fluidizados; oxi-
-combustíveis, entre outros; tecnologias de captura; processos 
de gaseificação: gaseificação de resíduos sólidos e líquidos. 
3.3. Armazenamento de carbono: opções de armazenamento 
e tecnologias; sequestro em reservatórios: física de poros e 
engenharia de reservatórios. 3.4. Reforma do gás: oxidação 
parcial e outras rotas para o gás de síntese/hidrogênio; rotas 
para combustíveis líquidos alternativos – diesel sintético, DME, 
biodiesel, Gás para Líquido - GTL. 3.5. Ciclos combinados, co-
-geração, geração distribuída.

Programa baseado nas ementas das disciplinas:
PME3240 - Termodinâmica I
PME3341 - Termodinâmica II
PME3230 - Mecânica dos Fluidos I
PME3330 - Mecânica dos Fluidos II
PME3556 - Dinâmica dos Fluidos Computacional
PME3361 - Transferência de Calor e Massa
PME3442 - Termodinâmica dos Escoamentos Compressíveis 

e Aplicações
PQI3203 - Fenômenos de Transporte I
PQI3301 - Fenômenos de Transporte II
PQI3303 - Fenômenos de Transporte III
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Escola Politécnica da USP:

1. - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor da Escola Politécnica da USP, 
contendo dados pessoais e área de conhecimento (especialida-
de) do Departamento a que concorre, anexando os seguintes 
documentos:

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
das demais informações que permitam avaliação de seus méri-
tos, em formato digital.

II – prova de que é portador do título de 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.
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 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: No ato da inscrição, os candidatos porta-
dores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação 
para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas.

Parágrafo sexto: No ato da inscrição, o candidato estrangei-
ro poderá manifestar, por escrito, a intenção de realizar as pro-
vas na língua inglesa, nos termos do parágrafo 8º do artigo 135 
do Regimento Geral da USP. Os conteúdos das provas realizadas 
nas línguas inglesa e portuguesa serão idênticos.

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da , em 
seu aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e vinte dias, a contar da data da publicação no 
Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo 
com o artigo 134, parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

3. - O concurso será realizado segundo critérios objetivos, 
em duas fases, por meio de atribuição de notas em provas, 
assim divididas:

1ª fase (eliminatória) – prova escrita
2ª fase – I) julgamento do memorial com prova pública 

de arguição
II) prova didática
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.
I – Primeira fase: PROVA ESCRITA – Caráter Eliminatório
4. - A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem 

geral e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto 
no art. 139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

I – a comissão julgadora organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do concurso, e dela dará conhe-
cimento aos candidatos vinte e quatro horas antes do sorteio 
do ponto, sendo vedado ao candidato renunciar a esse prazo;

II - o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

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

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

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
Comunicado
A Congregação da Escola de Comunicações e Artes, em 

reunião realizada em 28.02.2018, aprovou as inscrições dos 
candidatos: com título de Doutor: Marcia Maria Garçon, Dora 
Kaufman, Marcelo Luiz Dias da Silva Gabriel, Teresa Cristina Dias 
de Toledo Pitombo, Patrícia Guimarães Gil, Andrea Rodrigues 
Barbosa Marinho, Felipe Chibás Ortiz, Carolina Frazon Terra, 
William Antonio Cerantola, Omair Guilherme Tizzot Filho, Sylla 
John Lerro Taves, Thiaquelliny Teixeira Pereira e Clara Maria Pug-
naloni e com título de Mestre: Denise Pragana Videira, Lucas de 
Vasconcelos Teixeira, Edi Luiza Bacco, Simone Alves de Carvalho 
e Dulce Margareth Boarini, no Processo Seletivo para contra-
tação de um docente por prazo determinado como Professor 
Contratado III (MS-3.1, para o contratado com título de Doutor) 
ou Professor Contratado II (MS-2, para o contratado com o título 
de Mestre) em jornada de 12 horas semanais de trabalho junto 
ao Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo 
nas disciplinas de “CRP-0385: Teoria das Organizações e CRP-
0388: Identidade Corporativa e Cultura Organizacional” (Edital 
01/2018/ECA, publicado no D.O.E. de 13.01.2018) nos termos 
das Resoluções 5872/2010 e 7354/2017.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
Comunicado
A Congregação da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo em reunião de 28.02.2018 comunica 
que foi aprovada a indicação dos membros para compor a 
Comissão de Seleção para contratação de docente por prazo 
determinado como Professor Contratado III (MS-3.1, para o 
contratado com título de Doutor) ou Professor Contratado II 
(MS-2, para o contratado com o título de Mestre) em jornada 
de 12 horas semanais de trabalho junto ao Departamento de 
Relações Públicas, Propaganda e Turismo, nas disciplinas de 
“CRP-0385: Teoria das Organizações e CRP-0388: Identidade 
Corporativa e Cultura Organizacional” (Edital Nº 01/2018/ECA, 
publicado no D.O.E. de 13.01.2018) nos termos das Resoluções 
5872/2010 e 7354/2017.

Integram a Comissão de Seleção os Profs. Drs: Hugo Fer-
nando Salinas Fortes Junior/Professor Associado/CRP/ECA, Ana 
Akemi Ikeda/Professora Titular/FEA e Maria Cristina Castilho 
Costa/Professora Titular/CCA/ECA, como membros titulares e os 
Profs. Drs: Reinaldo Miranda de Sá Teles/Professor Associado/
CRP/ECA, Eneus Trindade Barreto Filho/Professor Associado/
CRP/ECA, Artur Matuck/Professor Associado/CRP/ECA, Murilo 
Cesar Soares/Professor Associado/UNESP - Bauru e Monica 
Herman Salem Caggiano/Professora Associada/FD, como mem-
bros suplentes.

 ESCOLA DE ENFERMAGEM
 RETIFICAÇÃO
No Edital ATAC 003/2018, publicado no DOE em 10.02.2018, 

Seção I, página 214
Onde se lê: A Congregação da Escola de Enfermagem, 

em sua 420ª sessão ordinária, realizada em 08 de fevereiro 
de 20201817, aprovou, por unanimidade, as inscrições das 
candidatas abaixo listadas no Concurso de Títulos e Provas 
visando o provimento de 01 (um) cargos de Professores Douto-
res, em Regime de Dedicação Integral à Docência e a Pesquisa 
(RDIDP), referência MS-3, cargo e claro nº 1233556 junto ao 
Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica, 
área de conhecimento “Enfermagem em Saúde da Mulher, na 
Saúde Materna e Perinatal”, aberto pelo Edital ATAc 062/2017, 
publicado no DOE em 01/12/2018.

Leia-se: A Congregação da Escola de Enfermagem, em 
sua 420ª sessão ordinária, realizada em 08 de fevereiro de 
20201817, aprovou, por unanimidade, as inscrições das candi-
datas abaixo listadas no Concurso de Títulos e Provas visando 
o provimento de 01 (um) cargos de Professores Doutores, 
em Regime de Dedicação Integral à Docência e a Pesquisa 
(RDIDP), referência MS-3, cargo e claro nº 1233556 junto ao 
Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica, 
área de conhecimento “Enfermagem em Saúde da Mulher, na 
Saúde Materna e Perinatal”, aberto pelo Edital ATAc 062/2017, 
publicado no DOE em 01/12/2017.

São Paulo, 1º de março de 2018.
Profa. Dra. Maria Amélia de Campos Oliveira
Diretora
 EDITAL ATAC 004/2018
CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
A Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 

convoca as candidatas LUCIANA MAGNONI REBERTE GOUVEIA, 
PATRÍCIA DE FREITAS e ELAINE CRISTINA CARDOSO, inscritas no 
concurso de títulos e provas visando o provimento de 01 (um) 
cargo de Professor Doutor, em regime de dedicação integral à 
docência e a pesquisa (RDIDP), referência MS-3, cargo e claro de 
nº 1233556, junto ao Departamento de Enfermagem Materno-
-Infantil e Psiquiátrica, área de conhecimento “Enfermagem em 
Saúde da Mulher, na Saúde Materna e Perinatal”, aberto pelo 
Edital ATAc 062/2017, a comparecer às 8h30 do dia 19 de março 
de 2018, na sala 23, andar térreo da referida Escola, localizada à 
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - São Paulo - SP, para início 
do concurso que se realizará a partir desta data. Ficam também 
convocados os membros da Comissão Julgadora, conforme 
publicação do DOE em 10.02.18. O cronograma será definido 
após instalação da Comissão Julgadora.

São Paulo, 1º de março de 2018.
Prof.a Dr.a Maria Amélia de Campos Oliveira
Diretora

 ESCOLA POLITÉCNICA
 EDITAL - EP/CONCURSOS – 017/2018
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.

Concurso em 02 fases
O Diretor da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo, Prof. Dr. José Roberto Castilho Piqueira, torna público 
a todos os interessados que, de acordo com o decidido pela 
Congregação em sessão de 22/02/2018, estarão abertas, pelo 
prazo de 90 (noventa) dias, no período de 9 horas (horário de 
Brasília) do dia 05/03/2018 às 16 horas (horário de Brasília) do 
dia 02/06/2018, as inscrições ao concurso público de títulos e 
provas para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, 
referência MS-3, em RDIDP, claro/cargo nº 1234439, com o 
salário de R$ 10.670,76 ao mês, junto ao Departamento de 
Engenharia Mecânica – PME, na especialidade “Métodos Numé-
ricos e Simulações em Termofluído”, nos termos dos artigos 44 
a 48 do Regimento Interno da Escola Politécnica, e o respectivo 
programa que segue:

ESPECIALIDADE: “MÉTODOS NUMÉRICOS E SIMULAÇÕES 
EM TERMOFLUIDOS”

1. - Fundamentos da Termodinâmica
1.1 Introdução e conceitos fundamentais da Termodinâmica. 

1.2 Substâncias puras. 1.3 Trabalho e calor. 1.4 Primeiro princípio 
da Termodinâmica. 1.5 Segundo princípio da Termodinâmica. 
1.6 Entropia. 1.7 Irreversibilidade e Exergia. 1.8 Ciclos térmicos: 
motores e de refrigeração. 1.9 Relações termodinâmicas. 1.10 
Misturas e soluções. 1.11 Ar úmido. 1.12 Soluções ideais. 1.13 
Reações químicas. 1.14. Combustão. 1.15 Entropia de formação. 
1.16 Equilíbrio químico e de fases.
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