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COLETIVA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

De acordo com as normas vigentes, realizou-se na Facul-
dade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, 
no período de 12 a 15 de março de 2018, o Concurso Público 
de Títulos e Provas para provimento do cargo/claro n. 1234536, 
de Professor Doutor, em RDIDP, referência MS-3, junto ao 
Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva 
visando atender as necessidades do Curso de Medicina, na área 
de conhecimento: Eixo da Atenção Integral à Saúde (Módulo 
de Atenção à Saúde da Comunidade), nos termos do Edital N. 
026/2017/FOB/ATAc, publicado no D.O.E. de 22.09.17. A Comis-
são Julgadora foi composta pelos seguintes membros: Profs. 
Drs.: GUSTAVO POMPERMAIER GARLET, Professor Associado do 
Departamento de Ciências Biológicas da FOB/USP (Presidente 
da Comissão Julgadora); ANGÉLICA MARIA BICUDO, Professora 
Associada do Departamento de Pediatria da Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas – 
FCM-UNICAMP; ALESSANDRA MAZZO, Professora Associada do 
Departamento de Enfermagem Geral e Especializada da Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
– EERP-USP; ALTACÍLIO APARECIDO NUNES, Professor Associado 
do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FMRP-USP; 
JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS, Professor Associado do Depar-
tamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FMRP-USP. Foram 
deferidas 21 (vinte e uma) inscrições, sendo que 11 (onze) candi-
datos compareceram para a realização das provas. Em vista das 
notas obtidas nas provas Escrita, Didática, Prática e Julgamento 
e Arguição do Memorial, a Comissão Julgadora considerou, os 
candidatos não habilitados para prover o cargo de Professor 
Doutor, referência MS3, RDIDP, junto ao Departamento de Odon-
topediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva visando atender as 
necessidades do Curso de Medicina, na área de conhecimento: 
Eixo da Atenção Integral à Saúde (Módulo de Atenção à Saúde 
da Comunidade), nos termos do Edital N. 026/2017/FOB/ATAc. 
A Congregação da Faculdade de Odontologia de Bauru da Uni-
versidade de São Paulo, em sua reunião ordinária realizada em 
15.03.2018, HOMOLOGOU o relatório final do Concurso, apenso 
ao Processo: 2017.1.4046.25.9.

EDITAL N. 014/2018/FOB(ATAc)
A Congregação da Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo, em sua reunião ordinária de 15 de 
março de 2018, APROVOU o pedido de inscrição ao Concurso de 
Títulos e Provas visando obtenção do Título de Livre-Docente, 
junto ao Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais 
Odontológicos - Disciplina de Materiais Odontológicos da FOB/
USP, normatizado pelo EDITAL Nº 002/2018/FOB(ATAc), em 
nome da Profa. Dra. ANA FLÁVIA SANCHES BORGES.

EDITAL N. 015/2018/FOB(ATAc)
A Congregação da Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo, em sua reunião ordinária de 15 de 
março de 2018, APROVOU o pedido de inscrição ao Concurso de 
Títulos e Provas visando obtenção do Título de Livre-Docente, 
junto ao Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais 
Odontológicos - Disciplina de Endodontia da FOB/USP, normati-
zado pelo EDITAL Nº 002/2018/FOB(ATAc), em nome do Prof. Dr. 
RODRIGO RICCI VIVAN.

 INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
 INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
Edital ATAc/IFSC-08/2018, de 16.03.2018
CONCURSO DE LIVRE-DOCÊNCIA - COMUNICADO DE 

CONVOCAÇÃO
Comunicamos que a instalação da Comissão Julgadora e 

o início das provas para obtenção do título de Livre-Docente, 
referente aos Editais ATAc/IFSC-19/2017 e ATAc/IFSC-07/2018, 
dar-se-á no dia 23 de abril de 2018, às 7h45 na Sala Celeste do 
IFSC, ficando convocados os candidatos inscritos e a Comissão 
Julgadora.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Faculdade de Medicina
 Edital nº 113/2018-STDARH
 - CONVOCANDO, a candidata abaixo relacionada para 

comparecer no prazo de 5 (cinco) dias úteis junto a Seção Técni-
ca de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos 
da Faculdade de Medicina, para apresentação dos documentos 
necessários para fins de contratação ao emprego público de Pro-
fessor Substituto, no regime da CLT e Legislação Complementar, 
em 12 horas semanais, na disciplina/conjunto das disciplinas: 
“Fundamentos de Enfermagem - Semiotécnica”, junto ao Depar-
tamento de Enfermagem da Faculdade de Medicina do Câmpus 
de Botucatu conforme homologação do concurso público publi-
cado no DOE de 15/03/2018, conforme segue:-

CLASSIFICAÇÃO – NOME - RG.
1º – Clarita Terra Rodrigues Serafim – 43.721.876-4
Proc. 3681/2017-FMB
 Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia
 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
Campus de Botucatu
Edital de Convocação nº 025/2018-STDARH – referente ao 

concurso público nº 19/2018-FMVZ-CB
O Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

do Câmpus de Botucatu CONVOCA a candidata THAIS GOMES 
ROCHA, RG. 10.886.601-3, aprovada em 1º lugar no Concurso 
Público para a contratação de uma função de PROFESSOR SUBS-
TITUTO, em jornada de 24 horas semanais de trabalho, sob o 
regime jurídico da CLT e legislação complementar, na disciplina/
conjunto de disciplinas: “Semiologia Veterinária; Clínicas I (Con-
junto de Disciplinas); Clínicas II (Conjunto de Disciplinas) e Prá-
tica Hospitalar e de Fazendas”, relativo ao 1º semestre de 2018, 
por prazo máximo de 05 (cinco) meses, junto ao Departamento 
de Clínica Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia do Câmpus de Botucatu, para comparecer no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação deste Edital, 
junto a Seção Técnica de Desenvolvimento e Administração de 
Recursos Humanos desta Unidade, sito na Rua Prof. Doutor 
Walter Maurício Correa s/nº Distrito de Rubião Junior – Câmpus 
de Botucatu para anuência a contratação e apresentação dos 
originais e fotocópias dos seguintes documentos:

-Comprovantes de escolaridade e de experiência exigido no 
Edital de Abertura de inscrição;

-Cédula de Identidade com visto de permanência se estran-
geiro;

-Certidão de Nascimento ou Casamento se casado;
-Título de Eleitor e comprovante de votação;
-Cartão do PIS ou PASEP se cadastrados;
-CPF;
-3 fotos 3x4 recentes;
- Declaração de bens e valores; e
-Carteira Profissional.
O não comparecimento da candidata, a não apresentação 

dos documentos no prazo fixado, a inexatidão das afirmativas e/
ou irregularidade nos mesmos, implicarão em insubsistência da 
inscrição e de todos os atos decorrentes do concurso público, 
bem como na perda de direitos consequentes, sem prejuízo das 
sanções penais aplicáveis à falsidade de declaração.

(Proc. 201/2018-FMVZ-CB)

para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas.

Parágrafo sétimo: Quando se tratar de inscrição feita por 
procurador, este deverá apresentar seu documento de identi-
dade e todos os documentos do candidato conforme solicitado 
no Edital, além de procuração simples assinada pelo candidato.

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

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e oitenta dias, a contar da data da publicação 
no Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de 
acordo com o artigo 151, parágrafo segundo, do Regimento 
Geral da USP.

3. As provas constarão de:
I – julgamento dos títulos - peso 4 (quatro);
II – prova pública oral de erudição - peso 3 (três);
III – prova pública de arguição - peso 3 (três);
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.

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 obti-
verem, 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 empregatí-
cio 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 Faculdade de Odontologia de 
Bauru da Universidade de São Paulo, na Alameda Dr. Octávio 
Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Universitária – Bauru – SP – Telefo-
ne: (14) 3235-8280 – e-mail: acadêmica@fob.usp.br.

EDITAL N. 012/2018/FOB(ATAc)
HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO 

PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO AO PROVIMENTO DE 
01 (UM) CARGO DE PROFESSOR DOUTOR JUNTO AO DEPAR-
TAMENTO DE ODONTOPEDIATRIA, ORTODONTIA E SAÚDE 
COLETIVA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

De acordo com as normas vigentes, realizou-se na Faculda-
de de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, no 
período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2018, o Concurso 
Público de Títulos e Provas para provimento do cargo/claro n. 
1234528, de Professor Doutor, em RDIDP, referência MS-3, junto 
ao Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Cole-
tiva visando atender as necessidades do Curso de Medicina, na 
área de conhecimento: Eixo da Atenção Integral à Saúde (Módu-
lo de Atenção Clínica à Saúde do Adulto e Idoso), nos termos do 
Edital N. 023/2017/FOB/ATAc, publicado no D.O.E. de 22.09.17. 
A Comissão Julgadora foi composta pelos seguintes membros: 
Profs. Drs.: RUBENS VUONO DE BRITO NETO, Professor Associado 
do Departamento de Fonoaudiologia da FOB/USP (Presidente da 
Comissão Julgadora); AMAURY LELIS DAL FABBRO, Professor 
Associado do Departamento de Medicina Social da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão – FMRP-USP; FRANCISCO JOSÉ CÂN-
DIDO DOS REIS, Professor Associado 3 do Departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto – FMRP-USP; JORGE ELIAS JÚNIOR, Professor Associado 
do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FMRP-USP; 
JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS, Professor Associado do Depar-
tamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto – FMRP-USP. O concurso recebeu inscrição de 
02 (dois) candidatos, sendo que 01 (um) compareceu para a 
realização das provas. Em vista das notas obtidas nas provas 
Escrita, Didática, Prática e Julgamento e Arguição do Memorial, 
a Comissão Julgadora considerou, por unanimidade, a candidata 
Doutora: Daniela Ponce habilitada e submete à Douta Congre-
gação da Faculdade de Odontologia de Bauru, a indicação da 
mesma, para prover o cargo de Professor Doutor, referência MS3, 
RDIDP, junto ao Departamento de Odontopediatria, Ortodontia 
e Saúde Coletiva visando atender as necessidades do Curso de 
Medicina, na área de conhecimento: Eixo da Atenção Integral à 
Saúde (Módulo de Atenção Clínica à Saúde do Adulto e Idoso), 
nos termos do Edital N. 023/2017/FOB/ATAc. A Congregação 
da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de 
São Paulo, em sua reunião ordinária realizada em 15.03.2018, 
HOMOLOGOU o relatório final do Concurso, apenso ao Processo: 
2017.1.4045.25.2.

EDITAL N. 013/2018/FOB(ATAc)
HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONCURSO 

PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO AO PROVIMENTO DE 
01 (UM) CARGO DE PROFESSOR DOUTOR JUNTO AO DEPAR-
TAMENTO DE ODONTOPEDIATRIA, ORTODONTIA E SAÚDE 

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 Edital CSCRH-RP nº 9/2018
Convocação
A Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo convoca o candidato TIAGO DE 
CARVALHO a comparecer no Centro de Serviços Compartilhados 
em Recursos Humanos do Campus da USP de Ribeirão Preto 
(Bloco A – Prédio CeTI-RP), sito à Av. Bandeirantes, 3900, Bairro 
Monte Alegre, Ribeirão Preto, SP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
a partir da publicação deste Edital, das 8h às 11h30 e das 13h às 
16h30, munido de todos os documentos para dar andamento à 
nomeação como Professor Doutor, cargo nº 1234129, referência 
MS-3, em RDIDP, junto ao Departamento de Computação e 
Matemática, na área de Conhecimento em Matemática, con-
forme Editais ATAc n.º 014/2017 e n.º 011/2018 de abertura de 
inscrições e de homologação do relatório final, respectivamente.

 Edital CSCRH-RP nº 8/2018
Convocação
A Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo convoca a candidata JÉSSICA 
MAMI MAKINO a comparecer no Centro de Serviços Compar-
tilhados em Recursos Humanos do Campus da USP de Ribeirão 
Preto (Bloco A – Prédio CeTI-RP), sito à Av. Bandeirantes, 3900, 
Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto, SP, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a partir da publicação deste Edital, das 8h às 11h30 
e das 13h às 16h30, munida de todos os documentos para 
dar andamento à nomeação como Professor Doutor, cargo nº 
1233360, referência MS-3, em RDIDP, junto ao Departamento 
de Educação, Informação e Comunicação, na área de Arte, 
Expressão e Movimento na Educação Infantil e Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental, conforme Editais ATAc n.º 015/2017 e 
n.º 012/2018 de abertura de inscrições e de homologação do 
relatório final, respectivamente.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, 
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
 EDITAL FFLCH/FLM nº 07/2018 – CONVOCAÇÃO
A FFLCH da USP convoca JONATHAN PETER PHILLIPS 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, munido de todos 
os documentos para dar andamento à sua nomeação como 
Professor Doutor, Ref. MS-3, em RDIDP, conforme Edital FFLCH/
FLP nº 017/2017, de Abertura de inscrições ao concurso público 
para provimento de um cargo, publicado no DO. de 04-05-2017 
e Comunicado de Resultado Final/Classificação, bem como a 
Homologação pela Congregação em 01-03-2018, publicado no 
DO. de 03-03-2018.

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO - EDITAL ATAC/FM/012/2018 - COMUNICADO – A Assis-
tência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade da São Paulo comunica que a Dr.ª Camila Hirotsu retirou 
sua inscrição referente ao Edital ATAC/FM/127/2017.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU
 EDITAL N.011/2018/FOB(ATAc)
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (um) 
CARGO DE PROFESSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO DE FONO-
AUDIOLOGIA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru da Uni-
versidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, de acordo com o decidido pela Congregação em sessão 
ordinária realizada em 15/03/2018, estarão abertas, pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, com início às 9 horas do dia 
19.03.2018 e término às 18 horas do dia 14.09.2018/, as inscri-
ções ao concurso público de títulos e provas para provimento de 
01 (um) cargo de Professor Titular, referência MS-6, em Regime 
de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa - RDIDP, claro/
cargo nº 1027166, com o salário de R$ 15.862,33 (maio/2016), 
junto ao Departamento Fonoaudiologia – Área Diagnóstico 
Fonoaudiológico nos Distúrbios Neurológicos e Genéticos, nos 
termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e 
o respectivo programa que segue:

1. Diagnóstico diferencial dos transtornos da linguagem 
infantil;

2. Fonoaudiologia e Genética: contribuições para o diag-
nóstico clínico;

3. Alterações do desenvolvimento de crianças nascidas 
prematuras;

4. Habilidades comunicativas de crianças com Transtorno do 
Espectro do Autismo;

5. Desempenho comunicativo de crianças com paralisia 
cerebral;

6. Síndromes genéticas e alterações da comunicação;
7. Alterações do metabolismo e distúrbios da linguagem;
8. Habilidades comunicativas de crianças com problemas 

neurológicos.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Faculdade de Odontologia de Bauru

1. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissão 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Odontologia 
de Bauru, 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 

14. Espectrofotometria na região do infravermelho;
15. Espectrometria de massas;
16. Espectrometria de ressonância magnética nuclear de 1H;
17. Espectrometria de ressonância magnética nuclear de 13C.
18. Espectrofotometria na região do ultravioleta – visível.
CONJUNTO 4: BIOQUÍMICA I E BIOQUÍMICA II
Programa:
1. Proteínas: estruturas e funções;
2. Proteínas com funções catalíticas e regulatórias: enzimas;
3. Carboidratos: estrutura e função;
4. Carboidratos: métodos de separação, caracterização e 

quantificação;
5. Lipídeos: estrutura e função;
6. Glicosilação de proteínas e lipídeos e suas implicações 

metabólicas.;
7. Sinalização: estrutura e função dos receptores de insulina, 

glucagon e adrenalina;
8. Metabolismo de carboidratos: via glicolítica, neoglicogê-

nese e via das pentoses e suas regulações;
9. Metabolismo de carboidratos: síntese e degradação do 

glicogênio e sua regulação;
10. Mobilização, transporte e oxidação de aminoácidos;
11. Mobilização, transporte e oxidação de lipídeos;
12. Ciclo do ácido cítrico e sua regulação;
13. Complexo do piruvato desidrogenase e sua regulação;
14. Cadeia respiratória e fosforilação oxidativa;
15.Regulação e integração do metabolismo de carboidratos;
CONJUNTO 5: CÁLCULO E FÍSICA
DISCIPLINA: CÁLCULO
Programa
1. Números reais;
2. Funções;
3. Limite e Continuidade;
4. Derivadas;
5. Aplicações de Derivadas;
6. Integrais Imediatas;
7. Aplicações de Integrais.
DISCIPLINA: FÍSICA
1. Mecânica: conceitos básicos:
1.1. Conceitos de força e trabalho;
1.2. Energia potencial e energia cinética; conservação da 

energia;
2. Fluidos e suas propriedades estáticas e dinâmicas:
2.1. Pressão: princípio de Pascal; princípio de Arquimedes;
2.2. Gás ideal e gás real; pressão parcial e pressão de vapor; 

equação de estado;
2.3. Forças interfaciais e capilaridade;
2.3. Viscosidade, difusão e osmose;
2.5. Escoamento de fluidos ideais e fluidos reais.
3. Física térmica:
3.1. Grandezas termodinâmicas básicas: entalpia, capacida-

de térmica, entropia, energia livre;
3.2. Energia e o corpo humano.
4. Eletricidade:
4.1. Cargas elétricas; campo e potencial elétrico;
4.2. Constante dielétrica; polarização; capacitância, poten-

cial de repouso de uma célula;
4.3. Condutividade e resistividade; capacitância e indutân-

cia; circuito e corrente elétrica;
5. Ondas mecânicas e eletromagnéticas:
5.1. Ondas mecânicas: frequência e velocidade de propa-

gação;
5.2. Natureza ondulatória da luz; polarização;
5.3. Interferência; difração;
6. Teoria atômica:
6.1. Modelos atômicos; teoria dos quanta; dualidade onda-

-partícula; átomo de Bohr;
6.2. Níveis quantizados de energia; radiação eletrônica, 

espectro atômico;
6.3. Radiação nuclear; blindagem, atividade meia-vida e 

vida média, datação por carbono-14
DISCIPLINA
ESTATÍSTICA
Programa
1. Estatística descritiva;
2. Análise de uma distribuição de frequência a duas variá-

veis qualitativas – Estudo da associação em tabelas 2 x 2 e r x s;
3. Análise descritiva de variáveis quantitativas, medidas de 

posição, de variabilidade e de associação;
4. Distribuição binomial;
5. Distribuição normal;
6. Estimação de parâmetros populacionais – Por ponto e por 

intervalos de confiança;
7. Testes de hipóteses – Considerações básicas;
8. Teste de uma média populacional;
9. Comparação entre as médias de duas populações;
10. Regressão linear e correlação;
11. Introdução a Análise de variância.
DISCIPLINA
FÍSICO-QUÍMICA
1. Físico-Química: introdução, objetivos, campos fundamen-

tais, aplicações a sistemas biológicos;
2. Espectroscopia:
2.1. Espectros de absorção e emissão;
2.2. Radiação eletromagnética;
2.3. Espectros moleculares: eletrônico, rotacional e vibra-

cional.
3. Termodinâmica:
3.1. Lei Zero da Termodinâmica;
3.2. Primeira Lei da Termodinâmica: calor e trabalho, ental-

pia, capacidade calorífica, lei de Hess;
3.3. Segunda Lei da Termodinâmica: processo espontâneo, 

entropia, energia livre de Gibbs;
3.4. Terceira Lei da Termodinâmica.
4. Equilíbrio Químico:
4.1. Conceito de atividade;
4.2. Equilíbrio químico em sistemas gasosos;
4.3. Equilíbrio químico em solução;
4.4. Equilíbrio químico heterogêneo;
4.5. Fatores que influenciam as concentrações no equilíbrio.
5. Cinética Química:
5.1. Velocidade de reação;
5.2. Ordem de reação: reações de ordem zero, primeira 

ordem e segunda ordem. Determinação da ordem de reação;
5.3. Molecularidade de reação;
5.4. Fatores que influenciam a velocidade das reações 

químicas.
6. Propriedades coligativas:
6.1. Tonometria, criometria, ebuliometria, osmometria;
6.2. Determinações de massas moleculares de solutos.
7. Fenômenos de superfície:
7.1. Tensão superficial e tensoativos;
7.2. Propriedades elétricas de interfaces.
Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 

concurso encontram-se à disposição dos interessados na Seção 
Apoio Acadêmico da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto – USP, no endereço acima citado. Contato: (16) 
3315-4213.

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE 
RIBEIRÃO PRETO
 Retificações nas publicações referentes ao Edital FEA-

-RP 037/2016 do Comunicado de aprovação das inscrições e 
Comissão Julgadora e do Comunicado de Início, publicadas em 
05/10/2017 e 07/02/2018, respectivamente.

Onde se lê: “...Fábio Augusto dos Reis Gomes... Leia-se: 
Fábio Augusto Reis Gomes...”

Onde se lê:“...Luiz Guilherme Dacar Scorzafave... Leia-se: 
Luiz Guilherme Dacar da Silva Scorzafave”
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