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Conceitos de craton e orógenos. Limites convergentes de placas 
e orógenos. Limites transformantes. Orógenos intracontinentais. 
Limites divergentes de placas e tectônica extensional. O Ciclo 
de Wilson. Programa Prático. Elaboração de perfis e mapas 
geológicos. Exercícios envolvendo dobramentos e falhamentos. 
Descrição de seções delgadas de rochas visando a microtectô-
nica. Trabalhos de campo relacionados à análise estrutural e 
elaboração de perfis geológicos em faixas dobradas e zonas de 
cisalhamento. Confecção de relatórios e exercícios.

GMG0402 GEOTECTÔNICA: 1. Geotectônica. Objetivos. 
Histórico e evolução dos conceitos em geotectônica. 2. Estrutura 
interna da Terra. Subdivisão sísmico-petrológica. Subdivisão 
geodinâmica. Isostasia. Flexura da litosfera. 3. Principais feições 
fisiográficas do globo. Tipos crustais - continentais e oceânicos. 
4. Arcabouço geral da teoria de tectônica de placas. Paleo-
magnetismo e expansão do fundo oceânico. Sismotectônica. 
Cinemática de placas. 5. Cratons e faixas móveis. Orogênese. 6. 
Riftes continentais e oceânicos. Margens passivas. 7. Orógenos 
acrescionários: arcos magmáticos continentais e arcos de ilhas. 
8. Orógenos colisionais. 9. Limites transformantes. Zonas trans-
correntes continentais. 10. Classificação tectônica de bacias 
sedimentares. 11. Paleomagnetismo e supercontinentes. 12. 
Síntese da Geotectônica da América do Sul. Aula de campo pro-
gramada: visita a um cráton e uma faixa móvel neoproterozoica.

GEOLOGIA ISOTÓPICA:
GMG0404 GEOLOGIA ISOTÓPICA APLICADA: Radioativi-

dade e Geocronologia. Medidas Isotópicas e Espectrometria de 
Massa; Métodos K-Ar e 40Ar-39Ar - Cálculo de idades; Sistema 
Rb-Sr - Cálculo de idades - Construção de Diagramas Isocrôni-
cos - Isótopos de Sr em petrogênese; Método U-Pb - Aplicações, 
interpretações geológicas e construção de Diagramas Concór-
dia; Método Pb-Pb - Cálculo de idades - Isótopos de Pb em 
petrogênese; Método Sm-Nd - Cálculo de Idades (isocrônicas 
e modelo) e do Índice Nd. Aplicações e interpretações geoló-
gicas; Método Re-Os - Aplicações e interpretações geológicas; 
Geologia isotópica aplicada à Jazimentos minerais e ao meio 
ambiente; Geocronologia de rochas sedimentares - exemplos 
e interpretação geológicas; Outros métodos geocronológicos - 
Aplicações e exemplos.

GMG5821 GEOCRONOLOGIA: PARTE TEÓRICA: 1. Escala de 
tempo geológico e conceitos gerais (radioatividade, constante 
de decaimento, meia-vida e isótopos). 2. Técnicas analíticas e 
medidas isotópicas. 3. Princípios e premissas da Geocronologia. 
4. Métodos radiométricos: K-Ar e Ar-Ar, Rb-Sr, Sm-Nd, U-Th-Pb. 
Princípios, interpretações e aplicações. 5. Evolução isotópica (Sr, 
Nd e Pb) no sistema crosta-manto. PARTE PRÁTICA: • Elabora-
ção de diagramas isocrônicos, concórdia e de evolução isotópica 
(Sr, Pb e Nd) e cálculos de idade. • Exercícios de interpretação 
geocronológica.

MINERALOGIA BÁSICA E APLICADA:
GMG0106 CRISTALOGRAFIA FUNDAMENTAL: O estado 

cristalino. Propriedades físicas e morfológicas de substâncias 
cristalinas. As leis fundamentais (Steno, Haüy). Elementos de 
simetria e suas combinações. Grupos pontuais, classes cristalinas 
e sistema cristalinos. A projeção estereográfica: diagrama de 
Wulff. Faces, zonas e formas; índices de Weiss-Miller. Translações 
no retículo cristalino. As 14 celas de Bravais. Elementos de 
simetria do retículo. Os grupos espaciais. Cela unitária. Crista-
loquímica: as partículas constituintes do retículo e seu empa-
cotamento. Número de coordenação, regras de Pauling, cristais 
moleculares e não moleculares, iônicos, covalentes, metálicos. 
Defeitos cristalinos, geminações. Substituições no retículo: solu-
ções sólidas. Isomorfismo, polimorfismo. Difração de Raios X: 
princípios de aplicação: cálculos estruturais e identificação de 
minerais (sistema ICDD).

GMG0220 MINERALOGIA: Definições e conceitos funda-
mentais da Mineralogia. Propriedades físicas dos minerais. 
Interações entre ondas eletromagnéticas e matéria cristalina. 
Métodos analíticos em Mineralogia. Classificação dos minerais. 
Estruturas, composição química e identificação de elementos 
nativos, sulfetos, halóides, óxidos e hidróxidos, carbonatos, fos-
fatos, sulfatos e demais não silicatos. Cálculo de fórmulas estru-
turais. Projeção da composição de minerais em diagramas biná-
rios e ternários. Diagramas de fase (óxidos, sulfetos, carbonatos). 
Diagrama P-T, T-X e T-fO2 para sistemas minerais selecionados. 
Classificação estrutural dos silicatos. Identificação macroscópica 
dos principais silicatos. Nesossilicatos: grupos da granada e da 
olivina; polimorfos do Al2SiO5. Sorossilicatos. Ciclossilicatos: tur-
malinas, berilo. Filossilicatos: estruturas, classificação, séries di e 
tri-octaédricas. Micas e argilo-minerais. Inossilicatos: piroxênios 
e anfibólios-estruturas, composição química, classificação. Tec-
tossilicatos. Feldspatos: series dos plagioclásios e dos feldspatos 
alcalinos. Polimorfismo e solução sólida. Minerais do grupo 
da sílica: polimorfismo, ocorrência, variedades gemológicas e 
micro-cristalinas. Zeólitas e feldspatóides. Cálculos de fórmulas 
estruturais de silicatos. A luz. Fenômenos ópticos. Índice de 
refração. Dupla refração. Polarização. Isotropia e Anisotropia. 
Substâncias uniaxiais e biaxiais. O microscópio petrográfico. 
Propriedades ópticas observáveis a ortoscopia com polariza-
dores descruzados. Indicatriz uniaxial e biaxial. Interferência 
da luz. Observação de minerais a ortoscopia com polarizadores 
cruzados. Compensadores. Conoscopia. Figuras uniaxiais e 
biaxiais. Caracterização microscópica dos principais minerais 
formadores de rochas: piroxênios, anfibólios, micas, quartzo, 
calcedônia, feldspatos alcalinos, plagioclásios, feldspatóides, 
zeólitas, cordierita, escapolita, olivinas, andaluzita, cianita, silli-
manita, carbonatos, granadas, espinélios, wollastonita, zircão, 
apatita, epidoto, turmalina, titanita.

GMG0425 TÉCNICAS GEMOLÓGICAS: 1. Conceitos fun-
damentais de gemologia e propriedades fisicas e ópticas de 
gemas. 2. Técnicas de caracterização física de gemas: Polariscó-
pio - princípio e aplicação, Refratômetro - princípio e aplicação, 
Dicroscópio - Pleocroismo, causas e caracterização, Microscópio 
gemológico - tipos de iluminação, método de imersão, inclusões 
em gemas. Refletômetro - Equação de Fresnel e a refletividade, 
Condutometria térmica, Luminiscênca em gemas, Espectroscopia 
de gemas coradas. 3. Técnicas de classificação: Cor, suas causas 
e sua quantificação (sistema de Munsell, CMYK, CieLab), Lapi-
dação, qualidade e valor, Pureza, defeitos e inclusões em gemas. 
Sistemas de classificação de padrão internacional segundo asso-
ciações de classe GIA, HGD, GAGTL, DGMG, Laboratório Gubelin. 
4. Gemas sintéticas: métodos de síntese e feições características, 
Diamante, Rubi, Safira, Esmeralda, Opala, Alexandrita e outros. 
Métodos avançadas na investigação do problema: gema sintéti-
ca versus gema natural.

GMG5855 MINERALOGIA FUNDAMENTAL: 1. Nomenclatu-
ra mineralógica e cristalográfica; 2. Princípios de cristaloquímica 
e variação composicional em minerais; 3. As principais classes 
de minerais formados de rochas: silicatos, carbonatos, óxidos; 
4. Métodos analíticos em Mineralogia; 5. Tratamento de dados 
de química mineral e cálculos de formulas estruturais; 6. Difra-
tometria de raios X; 7. Diagramas de fase; 8. Termodinâmica das 
soluções sólidas e exsoluções.

PETROLOGIA ÍGNEA:
GMG0331 PETROLOGIA ÍGNEA: AULAS TEÓRICAS: Atividade 

ígnea atual no planeta. Magmatismo e ambiente tectônico. 
Vulvanismo. Plutonismo. Propriedade físicas dos magmas. Dia-
gramas de fase. Geoquímica de rochas ígneas.Modelamento de 
elementos traços. Aplicações da geoquímica isotópica. Evolução 
magmática. Séries magmáticas. Processos de fracionamento, 
mistura de magmas, contaminação. Estrutura e composição 
da crosta e do manto terrestres. A geração de magmas no 
manto: basaltos e komatiítos. Rochas alcalinas, corbonatitos 
e kimberlitos. A geração de magmas na crosta continental: 
granitos e riolitos. Aplicações da petrologia ígnea: geotectônica, 
metalogênese, geologia ambiental. Metalogênese associada a 
processos ígneos. PRÁTICAS DE LABORATÓRIO: Classificação 
das rochas ígneas. Nomenclatura da IUGS. Análises modais. 

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
 CONCURSO PARA PROVIMENTO DE UM CARGO PARA 

PROFESSOR DOUTOR DO DEPARTAMENTO DE IMUNOLOGIA
Edital ICB.ATAC. 01/2018
RESULTADO FINAL / HOMOLOGAÇÃO
O Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas comunica as 

deliberações da 393ª sessão da Congregação, realizada em 28 
de fevereiro de 2018, conforme segue:

Resultado final e homologação do Concurso de Provimento 
de um Cargo para Professor Doutor, junto ao Departamento de 
Imunologia, realizado nos dias 19 a 23 de fevereiro de 2018, 
conforme edital ICB.ATAC.07/2017 de abertura, publicado no 
D.O.E de 28 de abril de 2017, no qual inscreveram-se os Dou-
tores Hernandez Moura Silva, Daniela Maira Cardozo, Carla 
Claser, Otávio Cabral Marques, Denise Morais da Fonseca e 
Diego Luiz Costa.

Após a análise dos títulos dos candidatos e de seus desem-
penhos nas provas da Primeira e Segunda Fase do Concurso, os 
Profs. Drs. Denise Vilarinho Tambourgi, Marcelo Torres Bozza, 
Ana Campa, Lourdes Isaac, Carlos Pelleschi Taborda, considera-
ram aprovados na prova escrita da Primeira Fase os candidatos: 
Hernandez Moura Silva, Carla Claser, Otávio Cabral Marques, 
Denise Morais da Fonseca e Diego Luiz Costa e reprovada a 
candidata Daniela Maira Cardozo. Na Segunda Fase, os Senhores 
Membros da Comissão Julgadora, consideraram inabilitada a 
candidata Carla Claser e habilitados os demais candidatos e a 
seguir indicaram por unanimidade a candidata Denise Morais 
da Fonseca para preencher o claro/cargo nº 1234307 para 
provimento do cargo em concurso. O relatório final foi apresen-
tado à C. Congregação do ICB/USP, o qual foi homologado. Os 
documentos pertinentes ao Concurso encontram-se apensos ao 
processo 2017.1 163.42.0.

 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
Edital ATAC nº 06/2018, 01/03/2018
Abertura de inscrições ao concurso de títulos e provas 

visando a obtenção do Título de Livre-Docente no Departamento 
de Mineralogia e Geotectônica do Instituto de Geociências da 
Universidade de São Paulo

O Diretor do Instituto de Geociências torna público a todos 
os interessados que estarão abertas pelo prazo de 30 dias, de 
05 de março a 03 de abril de 2018, de 2ª a 6ª feira, horário de 
9 às 12 horas e das 14 às 17 horas, as inscrições ao concurso 
para obtenção do Título de Livre-Docente no Departamento de 
Mineralogia e Geotectônica para as áreas de conhecimento, nos 
termos do Regimento Geral da USP e do Regimento Interno do 
Instituto de Geociências, abaixo relacionadas:

GEOCONSERVAÇÃO:
GMG0303 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL EM AMBIENTES 

NATURAIS E CONSTRUÍDOS: Conceitos em herança cultural. 
Patrimônio construído x patrimônio natural. Entendendo um 
local histórico. Causas de deterioração de rochas. Conservação 
e gerenciamento do patrimônio. Desenvolvimento sócio-econô-
mico e turístico. Consciência patrimonial. Patrimônio mundial. 
Patrimônio brasileiro. Estudos de caso.

GMG0490 PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO DO PATRIMÔ-
NIO GEOLÓGICO: Parte Teórica: 1. Conceito de Geodiversidade. 
Geodiversidade em escala global. Origem e estrutura da Terra. 
Tectônica de placas. Formação de paisagens. 2. Geodiversidade 
em escala local. Processos e materiais geológicos. Processos e 
rochas ígneas. Processos e rochas metamórficas. Processos exó-
genos, sedimentos e rochas sedimentares. Diversidade do regis-
tro fóssil. Processos tectônicos. Paisagens e formas de relevo. 3. 
Geodiversidade: valores e ameaças. Geodiversidade , Patrimônio 
Geológico e Geoconservação. A proteção do patrimônio geológi-
co. Geodiversidade no Brasil. 4. Interpretação: conceito, histórico 
e objetivo. Os princípios de interpretação de Tilden. Tipos de 
interpretação. Técnicas de comunicação na interpretação. 5. A 
interpretação no contexto das unidades de conservação. Trilhas 
interpretativas. A geodiversidade nos planos de manejo das 
unidades de conservação no Brasil. Relação entre Geodiversi-
dade e Biodiversidade. A proteção de patrimônio geológico em 
unidades de conservação. 6. Geoturismo e geoparques. Tipos 
de públicos em Geoturismo. Geoparques e interpretação do 
patrimônio geológico. 7. Etapas na elaboração de um plano 
interpretativo. Atividades e produtos da interpretação. Estudos 
de caso. Avaliação de estratégias de interpretação e valorização. 
Parte prática: 1. Caracterização da geodiversidade de uma 
região selecionada. 2. Atividades de interpretação ambiental em 
trilhas ecoturísticas do município de São Paulo. 3. Elaboração de 
material interpretativo. 4. Elaboração de plano de interpretação.

GMG5867 CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔ-
NIO HISTÓRICO CONSTRUÍDO: 1. Breve introdução aos materiais 
pétreos. Da sua gênese à extração. Propriedades mais relevantes 
dos principais grupos petrográficos encontrados em monumen-
tos. Alteração em meio natural. 2. Comportamento dos materiais 
em obra. Principais tipos de rochas encontradas. Tipificação de 
comportamentos. As formas de degradação, sua descrição e 
formas de representação. Fatores do ambiente. Taxas de evo-
lução 3. Breve abordagem sobre métodos e técnicas de estudo 
e análise. Ensaios de laboratório. Ensaios on site. Amostragem. 
Ensaios não-destrutivos ou microdestrutivos 4. Introdução à 
conservação. Do diagnóstico à execução. Conceitos e princípios 
de conservação. Os métodos e as etapas numa intervenção de 
conservação. Os grandes tipos de ações. Intervenções sobre as 
estruturas. 5. Intervenções em paredes de alvenaria. O papel das 
juntas. As argamassas e o seu uso. Princípios de funcionamento. 
Problemas de compatibilidade. Indicadores de desempenho. 
A conservação de estruturas arqueológicas. 6. A limpeza de 
superfícies arquitetônicas. Os métodos, a sua adequabilidade e 
o controle de execução. A pátina e a sua relevância em conserva-
ção de superfícies pétreas. Usos e abusos em ações de limpeza. 
7. Biocolonização de superfícies pétreas. Efeitos estéticos ou 
danificadores? Biocidas e seu controle. Monitorização da bioco-
lonização. 8. Tratamentos em superfícies pétreas. Consolidação 
de rochas porosas e de rochas fissuradas. Estudo laboratorial de 
consolidantes. Eficácia e nocividade. 9. Alguns casos de obra.

GMG5874 PATRIMÔNIO GEOLÓGICO E GEOCONSERVA-
ÇÃO: 1 - Geodiversidade: conceitos, valores e ameaças; Caracte-
rização e avaliação da geodiversidade; Índice de geodiversidade. 
2 - Diversidade de processos, materiais e estruturas geológicas 
associadas a ambientes ígneos, metamórficos e sedimenta-
res; A geodiversidade do Brasil. 3 - Patrimônio geológico e 
geoconservação: conceitos e enquadramento. 4 - Métodos de 
inventariação e avaliação quantitativa de patrimônio geológico. 
5 - Conservação e gestão de patrimônio geológico. 6 - Usos do 
patrimônio geológico: científico, educativo e turístico.

GEOLOGIA ESTRUTURAL/GEOTECTÔNICA:
GMG0337 GEOLOGIA ESTRUTURAL I – REGIMES RÚPTEIS 

E DEFORMAÇÃO: Princípios fundamentais: Força e Esforço. 
Definição de esforço médio, normal, cisalhante e deviatórico. 
Convenção de sinais. O Círculo de Mohr e sua utilização em 
Geologia Estrutural. Critério de ruptura e a envoltória de Mohr. 
Deformação de rochas. Definição dos principais parâmetros da 
deformacão. A elipse e o elipsoide de deformacão. Diagrama de 
Flinn. Tectônica Rúptil- Falhas e Juntas. Sistema de Riedel. Crité-
rios cinemáticos em falhas rúpteis. Mecanismos deformacionais 
e introdução à reologia. Programa Prático. Uso da projeção este-
reográfica e análise estatística de dados estruturais. Exercícios 
geométricos e problema dos três pontos. Elaboração de mapas 
de contorno estrutural e perfis geológicos.

GMG0338 GEOLOGIA ESTRUTURAL II – REGIMES DÚCTEIS 
E TECTÔNICA: Análise morfológica e geométrica de dobras, 
foliações e lineações. Mecanismo de dobramentos. Dobramentos 
superpostos. Introdução à análise cinemática para a tectônica 
dúctil. Microtectônica. Zonas de Cisalhamento. Tectônica Global. 

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:
 - Arquitetura e infraestrutura urbana;
 - Arquitetura e equipamento público;
 - Arquitetura e habitação;
 - Arquitetura e lugar;
 - Arquitetura e programa;
 - Arquitetura e construção;
 - Arquitetura e transições;
 - Arquitetura e modulação;
 - Arquitetura e cidade;
 - Arquitetura e projeto;
 - Ensino do Projeto de Arquitetura;
 - Arquitetura e desenho
 - Arquitetura e pesquisa.
11. 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 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo (www.fau.usp.br/a-fau/concursos) e às publicações no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo.

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

13. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo, para fins de homolo-
gação, após exame formal.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
na Assistência Técnica Acadêmica da FAUUSP, por meio dos 
telefones: 3091-4798 e 3091-4536.

 FACULDADE DE MEDICINA
 COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA - 2018
CONVOCAÇÃO PARA MATRICULA DOS CANDIDATOS AOS 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA FMUSP EM ALFA-
BÉTICA

PERÍODO DE MATRICULA: 01/03/2018 OU 02/03/2018
A matrícula deverá ser efetuada na COREME da FMUSP 

- Rua Teodoro Sampaio, 115 - Prédio do Instituto Oscar freire 
na COREME das 9:00h às 15:30h nos dias 01/03/2018 ou 
02/03/2018, conforme item VIII- do edital, aqueles que não 
fizerem a matrícula no período indicado serão considerados 
DESISTENTES.

INSCRIÇÃO - NOME - DOCUMENTO - OPCAO - FP - 13
PD0008 - ANA CAROLINA ALVES LAMOUNIER - 6 - 2506166 

- PNEUMOLOGIA PEDIATRICA - MS
PD0311 - CARMEN LAURA SEJAS SOLIZ - 9 - V213463A - 

NEFROLOGIA PEDIATRICA - MS - 1
R12789 - DENIS DE MELO PINTO RANGEL - 10 - 264807090 

- OTORRINOLARINGOLOGIA - SES - 2
TA0089 - FLAVIA CANALE CABRAL - 338171113 SP - NEU-

ROFISIOLOG CLI (MED FIS REAB) - SES - 3
PD0097 - GIULIANA BALLUZ DA CUNHA SANTOS AROSO - 

10 - 1194756996 - NEFROLOGIA PEDIATRICA - MS - 4
R12217 - GUSTHAVO CANDIDO PEREIRA ALVES - 5 - 

MG-16.750.041 - GENETICA MEDICA - MS - 5
TA0100 - JOSE PERICLES MAGALHAES VASCONCELOS 

FILHO - 2004034096802 CE - MEDICINA DO SONO - MS - 6
R13133 - KAIRTON DA SILVA PEREIRA - 8 - 3974657 - MEDI-

CINA NUCLEAR - SES - 7
PD0266 - LARISSA SOARES DE AVELAR MONTEIRO - 5 - 

7312231 - GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA - MS - 8
R10645 - LUCAS DE FARIA BARROS MEDEIROS - 12 - 

1903626 - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - SES - 9
R10549 - LUCAS DE MEDEIROS REIS - 10 - 2741346 - PATO-

LOGIA - SES - 10
R10490 - MARIANA LUIZA JUNTA FERRO - 4 - 487377515 - 

GENETICA MEDICA - SES - 11
R10401 - MARINA MOURA TOSCANO - 52 - 3202033 - 

PEDIATRIA - SES - 12
R12517 - PATRICK HARRIS DE MESQUITA - 15 - 394490022 

- MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE - SES - 14
R12332 - VICTOR CARVALHO DOS SANTOS - 9 - 99517280 

- OTORRINOLARINGOLOGIA - SES - 15
R11828 - WILSON TOYOHIRO HOSHINO - 53 - 494506490 - 

PEDIATRIA - SES - 16
R13078 - YVES GLAUBER SILVA DOS SANTOS - 11 - 

33050864 - NEUROLOGIA - SES - 17

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Edital FSP 005/2018
Processo Seletivo para contratação de 01 (um) docente por 

prazo determinado,
como professor Contratado III (Professor Doutor), junto ao 

Departamento de
Política, Gestão e Saúde, aberto através do Edital FSP 

020/17, publicado no
Diário Oficial do Estado em 16/09/17. Os trabalhos do 

processo seletivo em
questão foram marcados para os dias 05, 06 e 07 de março 

de 2018, com
início às 8h30m, na sala “Paulo de Azevedo Antunes”, na 

Diretoria da
Faculdade de Saúde Pública, situada à Av. Dr. Arnaldo, 715, 

1º andar – São
Paulo - SP. Assim sendo, fica convocada a candidata Doutora 

Roseli Salomoni,
bem como a Comissão Julgadora, os Professores Doutores 

Maria Cristina da
Costa Marques, do Departamento de Política, Gestão e 

Saúde - FSP/USP;
Eliseu Alves Waldman, do Departamento de Epidemiologia 

– FSP/USP e Luís
Sergio Osório Valentim, do Centro de Vigilância Sanitária 

da Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo.

nº 615 - Cristiane Bueno; Inscrição nº 637 - Edison de Oliveira 
Vianna Junior; Inscrição nº744 - Helenice Maria Sacht; Inscrição 
nº 832 - Ana Judite Galbiatti Limongi França; Inscrição nº 843 - 
Tania Pietzschke Abate; Inscrição nº 1304 - Maria da Purificação 
Teixeira; Inscrição nº1390 - Maria Renata Machado Stellin; 
Inscrição nº1392 - Paula Regina da Cruz Noia; Inscrição nº1453 
- José Américo Alves Salvador Filho; Inscrição nº 1486 - Bruno 
Luís Damineli; Inscrição nº1489 - Alessandra Etuko Feuzicana 
De Souza; Inscrição nº1502 - José Eduardo Baravelli; Inscrição 
nº1503 - Roberto Alfredo Pompéia; Inscrição nº 1537 - Leandro 
Teixeira Takata; Inscrição nº1538 - Magda Netto Dos Reis. 
Integraram a Comissão Julgadora, como membros titulares, os 
Professores Doutores: Helena Aparecida Ayoub Silva, AUP/FAU, 
presidente da referida comissão; Antônio Gil da Silva Andrade, 
AUT/FAU; Mércia Maria Semensato Bottura de Barros, PCC/EP, 
todos da Universidade de São Paulo/USP; Maria Amélia Devitte 
Ferreira D’Azevedo Leite, PUC/Campinas e Luciana Inês Gomes 
Miron, UFRGS. Candidatos Habilitados: Thiago Melo Grabois, 
Helenice Maria Sacht, Ana Judite Galbiatti Limongi França, Paula 
Regina da Cruz Noia, Bruno Luís Damineli, José Eduardo Bara-
velli e Roberto Alfredo Pompéia. Candidatos Não Habilitados: 
Marina Martins Mennucci, Andrea D´Angelo Leitner Thomazoni, 
Edison de Oliveira Vianna Junior, Maria Renata Machado Stellin, 
Alessandra Etuko Feuzicana de Souza e Magda Netto Dos Reis. 
Candidatos que declinaram: Cristiane Bueno, Tania Pietzschke 
Abate, Maria da Purificação Teixeira, José Américo Alves Sal-
vador Filho e Leandro Teixeira Takata. Encerrados os trabalhos 
a Comissão Julgadora indicou, por maioria de indicações (una-
nimidade), o candidato Doutor José Eduardo Baravelli, a ocupar 
o cargo de Professor Doutor 1, referência MS-3, em Regime de 
RDIDP, claro/cargo nº 1233602, na área de conhecimento de 
Tecnologia da Construção, junto ao Departamento de Tecnologia 
da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo.

O resultado do concurso foi homologado pela Congregação 
desta Faculdade, em sessão de 28.02.2018. Assistência Técnica 
Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Univer-
sidade de São Paulo.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
Edital ATAc 007/2018
A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, conforme aprovação “ad-referendum” do Conselho Técnico 
Administrativo, estarão abertas pelo prazo de 30 dias, a partir 
das 09h00 (horário oficial de Brasília) do dia 05.03.2018 até às 
16h00 do dia 03.04.2017, as inscrições para o processo seletivo 
para contratação de um docente por prazo determinado, como 
Professor Contratado III (Professor Doutor 1), em jornada de 
doze horas semanais de trabalho, recebendo o salário de R$ 
1.849,66, junto a área de conhecimento de Projeto de Edifi-
cação do Departamento de Projeto da FAUUSP, 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 Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 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 
requerimento dirigido à Diretora da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo 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 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 aprovado.

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverá ministrar as seguintes disciplinas:

- AUP0156 – Arquitetura: Projeto 1 (Infraestrutura) e/ou
- AUP0158 – Arquitetura: Projeto 2 (Habitação) e/ou
- AUP0160 – Arquitetura: Projeto 3 (Habitação)e/ou
- AUP0162 – Arquitetura: Projeto 4 (Equipamento Público)
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 (dois).
II. Prova Didática: peso 4 (quatro).
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 das Unidades da USP 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.
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