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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 permi-
tida a consulta a livros, periódicos e outros documentos biblio-
gráficos 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 consulta 
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 Comissão 
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 seletivo, 
cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação.

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

5.2.5. Se o número de candidatos o exigir, eles serão 
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de 
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.

5.2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

6. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da Unidade e, para o cálculo da média individual, a 
soma dos pesos será o quociente de divisão.

7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado 
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído 
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos 
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das 
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.

9. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá ao 
desempate com base na média global obtida por cada candidato.

10. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
1. - Caracteres gerais da Classe Insecta
2. - Importância econômica dos insetos
3. - Coleta, montagem e conservação dos insetos
4. - Morfologia externa dos insetos
5. - Anatomia interna e fisiologia dos insetos
6. - Reprodução e desenvolvimento dos insetos
7. - Diversidade dos Insetos: Evolução e classificação
8. - Nomenclatura zoológica e categorias taxonômicas
9. - Ordens de importância econômica: famílias e espécies 

de importância agrícola
10. - Seleção hospedeira por insetos fitófagos
11. - Interações inseto-planta-microrganismo
12. - Dispersão e migração dos insetos
13. - Comunicação química entre insetos
14. - Insetos decompositores de matéria orgânica
15. - Insetos de importância médico-veterinária
16. - Comportamento social dos insetos
17. - Reconhecimento, identificação, sintomas, avaliação de 

danos, controle e manejo integrado das principais pragas.
18. - Pragas das grandes culturas
19. - Pragas das pequenas culturas
20. - Pragas das frutíferas
21. - Pragas das hortaliças
22. - Pragas das essências florestais arbóreas
23. - Pragas dos produtos armazenados
24. - Pragas gerais: formigas, cupins e gafanhotos
25. - Bases do Manejo Integrado de Pragas
11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, à página institucional da 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” e às 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 Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” para fins de homologação, após 
exame formal.

14. 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.

15. Os docentes contratados por prazo determinado ficarão 
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 Acadêmica da(o) Escola Superior de Agricultura “Luiz 
de Queiroz” da USP, Piracicaba/SP.

 FACULDADE DE MEDICINA
 CPGFMUSP 21/2018 - EDITAL PARA ABERTURA DE INSCRI-

ÇÕES – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSIQUIATRIA 
ANO 2018

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em PSIQUIATRIA da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo faz saber que abrirá inscrições para seleção de candi-
datos a 50 (cinquenta) vagas para curso de Mestrado/Doutorado, 
conforme abaixo discriminado:

I. INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas na secretaria do progra-

ma, à Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 785 1º andar sala 1C 015, 
São Paulo-SP, no período de 02/04/2018 a 09/11/2018, nos dias 
úteis, das 8 às 15 horas.

II. CONDIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
1. Formulário de Cadastramento de Alunos de Pós-Gradu-

ação (1.www2.fm.usp.br/posgrad/) senso estrito – inscrições / 
Programas)

2. Cópia legível do Registro Geral (carteira de identidade)
Para estrangeiros: cópia legível do Registro Nacional de 

Estrangeiros (RNE)
3. Cópia legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF)
4. 2 fotos recentes 3 X 4
5. Cópia legível do Diploma de Graduação, com registro do 

MEC (frente e verso). Na falta do diploma, apresentar declaração 
da instituição de origem, com data recente, constando a data em 
que ocorreu a colação de grau

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

5.2.5. Se o número de candidatos o exigir, eles serão 
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de 
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.

5.2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

6. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da Unidade e, para o cálculo da média individual, a 
soma dos pesos será o quociente de divisão.

7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado 
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído 
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos 
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das 
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.

9. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá ao 
desempate com base na média global obtida por cada candidato.

10. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
1. - Considerações sobre o Reino Animal. Nomenclatura zoo-

lógica e classificação dos seres, elementos básicos de sistemática 
filogenética, origem e evolução dos metazoários, conceitos 
básicos em embriologia e ontogenia.

2. - Caracterização do filo Arthropoda e sua importância em 
atividades agrícolas e florestais.

3. - Diversidade da subclasse Acari. Seu relacionamento 
taxonômico com outros grupos de organismos. Tipos de danos 
causados pelos ácaros.

4. - Coleta, preparação e montagem de ácaros para estudos 
taxonômicos

5. - Posição taxonômica dos Acari.
6. - Morfologia dos Acari: reconhecimento dos grandes 

grupos
7. - Ácaros em cultivos extensivos: Descrição, biologia, 

prejuízos
8. - Ácaros em hortaliças: Descrição, biologia, prejuízos
9. - Ácaros em frutíferas: Descrição, biologia, prejuízos
10. - Ácaros em ornamentais: Descrição, biologia, prejuízos
11. - Ácaros em florestas: Descrição, biologia, prejuízos
12. - Ácaros em alimentos armazenados: Descrição, biologia, 

prejuízos
13. - Ácaros de importância médico-veterinária
14. - Ácaros predadores.
15. - Ácaros de solo.
16. - Manejo integrado de ácaros de importância agrícola.
11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, à página institucional da 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” e às 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 Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” para fins de homologação, após 
exame formal.

14. 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.

15. Os docentes contratados por prazo determinado ficarão 
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 Acadêmica da(o) Escola Superior de Agricultura “Luiz 
de Queiroz” da USP, Piracicaba/SP.

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ
EDITAL/ESALQ/USP/ATAC/025-2018
ABERTURA DE PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE UM 

PROFESSOR TEMPORÁRIO DO DEPARTAMENTO DE ENTOMOLO-
GIA E ACAROLOGIA

O(a) Diretor(a) da(o) Escola superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz”, da Universidade de São Paulo torna público a todos 
os interessados que, conforme aprovação pelo Conselho do 
Departamento de Entomologia e Acarologia, em reunião reali-
zada em 12 de março de 2018, estarão abertas por 30 dias, no 
período das 8h do dia 26/03/2018 às 17h do dia 24/04/2018, as 
inscrições para o processo seletivo para a contratação de 1 (um) 
docente por prazo determinado, como Professor Contratado III 
(MS-3.1), com salário de R$ 1849,66, referência: mês de maio de 
2017, com jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto ao 
Departamento de Entomologia e Acarologia, área “Entomologia 
Agrícola”, 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 ESALQ 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 ao Diretor da Escola Superior de Agri-
cultura “Luiz de Queiroz”, 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 neces-

sidades especiais deverão apresentar solicitação para que se pro-
videnciem 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(s) candidato(s) aprovado(s), ao 
ser(em) contratado(s), deverá(ão) ministrar a(s) seguinte(s) 
disciplina(s):

I.LES0352 Pesquisa Operacional I
II. LES0465 Pesquisa Operacional II
III. LES0684 Análise de Decisões e Administração de Risco
5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 

meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 2)
II. Prova Didática (peso 3)
5.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 

processo seletivo, será realizada de acordo com o disposto no 
artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.

5.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará 
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do 
sorteio do ponto.

Titular junto ao Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica 
(ENC), objeto do Edital ATAC 009/2017. (Proc. 2017.1.113.7.5).

São Paulo, 19 de março de 2018.
Profa. Dra. Maria Amélia de Campos Oliveira
Diretora

 ESCOLA DE ENFERMAGEM 
DE RIBEIRÃO PRETO
 RETIFICAÇÃO DE COMUNICADO DE DESIGNAÇÃO DE 

COMISSÃO DE SELEÇÃO, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL - 
PODER EXECUTIVO – SEÇÃO I, DE 17-3-2018, PÁGINA 233:

No Comunicado de Designação de Comissão de Seleção, 
onde se lê: Profa. Dra. Angelina Letierre, leia-se: Profa. Dra. 
Angelina Lettiere.

 Edital ATAC/SCAPAC – 10/2018
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
A Diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo CONVOCA as candidatas, portadoras 
do título de Doutor: 1) JESSICA ADRIELLE TEIXEIRA SANTOS, 2) 
ELDA DE OLIVEIRA e 3) TATIANA LONGO BORGES inscritas no 
processo seletivo para a função Professor Contratado III (Pro-
fessor Doutor), nos termos do Edital ATAC/SCAPAC – 5/2018 de 
Abertura de Processo Seletivo, para as provas: didática e escrita, 
que serão realizadas nos dias 26, 27 e 28 de março, às 8 horas, 
na Sala da Congregação desta Escola, à Avenida Bandeirantes, 
3900, “Campus” da USP, Ribeirão Preto, munidas de documento 
de identidade. O cronograma do concurso será divulgado no dia 
26 de março de 2018, no local supramencionado.

A Comissão de Seleção estará constituída dos seguintes 
membros: Membros titulares: Membros efetivos: Profa. Dra. Luci-
lene Cardoso (Presidente) - Professor Associado do Departamen-
to de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas – EERP-USP; 
Profa. Dra. Angelina Lettiere - Professor Doutor do Departamento 
de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública – EERP-USP; 
Profa. Dra. Simone de Godoy Costa - Professor Doutor do Depar-
tamento de Enfermagem Geral e Especializada – EERP-USP. 
Membros Suplentes: Profa. Dra. Jaqueline de Souza - Professor 
Doutor do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências 
Humanas – EERP-USP; Profa. Dra. Juliana Stefanello - Professor 
Doutor do Departamento de Enfermagem Materno- Infantil e 
Saúde Pública – EERP-USP; Profa. Dra. Fabiana Faleiros Santana 
Castro - Professor Doutor do Departamento de Enfermagem 
Geral e Especializada – EERP-USP.

Ficam, pelo presente edital, convocadas as candidatas e a 
Comissão de Seleção acima mencionadas.

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ 
DE QUEIROZ
 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ
EDITAL/ESALQ/USP/ATAC/024-2018
ABERTURA DE PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE UM 

PROFESSOR TEMPORÁRIO DO DEPARTAMENTO DE ENTOMOLO-
GIA E ACAROLOGIA

O(a) Diretor(a) da(o) Escola superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz”, da Universidade de São Paulo torna público a todos 
os interessados que, conforme aprovação pelo Conselho do 
Departamento de Entomologia e Acarologia, em reunião reali-
zada em 12 de março de 2018, estarão abertas por 30 dias, no 
período das 8h do dia 26/03/2018 às 17h do dia 24/04/2018, as 
inscrições para o processo seletivo para a contratação de 1 (um) 
docente por prazo determinado, como Professor Contratado III 
(MS-3.1), com salário de R$ 1849,66, referência: mês de maio 
de 2017, com jornada de 12 horas semanais de trabalho, junto 
ao Departamento de Entomologia e Acarologia, área “Acarologia 
Agrícola”, 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 ESALQ 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 ao Diretor da Escola Superior de Agri-
cultura “Luiz de Queiroz”, 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 neces-

sidades especiais deverão apresentar solicitação para que se pro-
videnciem 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(s) candidato(s) aprovado(s), ao 
ser(em) contratado(s), deverá(ão) ministrar a(s) seguinte(s) 
disciplina(s):

I.LES0352 Pesquisa Operacional I
II. LES0465 Pesquisa Operacional II
III. LES0684 Análise de Decisões e Administração de Risco
5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 

meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 2)
II. Prova Didática (peso 3)
5.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 

processo seletivo, será realizada de acordo com o disposto no 
artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.

5.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará 
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do 
sorteio do ponto.

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

5.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será permi-
tida a consulta a livros, periódicos e outros documentos biblio-
gráficos 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 consulta 
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 Comissão 
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 seletivo, 
cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação.

Nº de Inscrição/ Nome/ RG/ CPF/ Nota/ Classificação Final
- Graduado
43/Ronildo Fernandes Sampaio/25.232.970-3/250.857.848-

-71/63,66/1º.
Candidato(s) Ausente(s)
Nº de Inscrição/ RG/ CPF
1/26.885.837-8/258.168.348-19
17/25.071.010-9/337.033.988-92
30/28.693.897-2/262.086.078-41
34/11.856.174-1/008.129.228-75
86/48.855.551-6/381.120.428-96
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSORA LUZIA MARIA 

MACHADO – ARUJÁ
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 

TÉCNICO - EDITAL Nº 274/01/2017 - PROCESSO Nº 6530/2017 - 
CÓDIGO DO PORTAL Nº 7515

AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL CONSTANTE DO PRO-
CESSO CEETEPS Nº 7.184-15 (SG-178.338-16), PUBLICADA NO 
DOE DE 18/01/2017, SEÇÃO I, PÁGINA 41

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
12/03/2018.

O Diretor de Escola Técnica da ETEC PROFESSORA LUZIA 
MARIA MACAHDO, no uso das atribuições e competências confe-
ridas por meio da Portaria CEETEPS-GDS nº 914, de 14, publicada 
no DOE de 15/01/2015, republicada no DOE de 28/01/2015 e o 
Capítulo XIII do edital de abertura de inscrições, INDEFERE o 
recurso interposto por Alexandre Teixeira Silva, RG 28.892.142-2, 
inscrito sob o nº 0274/005. A Banca Examinadora foi composta, 
obedecendo todas as orientações que constam no Edital do 
Concurso Público.

Todos os trabalhos foram norteados pelos princípios da 
moralidade e de impessoalidade em relação a todos os candi-
datos inscritos, da Unidade de Ensino ou os de fora da Unidade; 
Uma vez que MORALIDADE não se trata, de moral comum, mas 
jurídica, que traz ao diretor o dever de não apenas cumprir 
formalmente mas cumprir substancialmente, procurando sempre 
o melhor resultado para a Unidade Escolar; Já IMPESSOALIDADE 
também chamado de princípio da FINALIDADE impõe ao diretor 
a obrigação de somente praticar ato para o seu fim legal, ou seja, 
aquele indicado pela norma e pelo direito, não devendo buscar a 
realização de fins pessoais.

O membro especialista da Banca Examinadora trabalha 
em outra ETEC e também frisa-se conforme Capitulo IV-2.1, a 
Unidade de Ensino PODERÁ designar membro de outra Unidade 
Escolar.

Diante do exposto ratificamos o resultado concluindo que as 
alegações do candidato Alexandre Teixeira Silva não procede pois 
todos os procedimentos durante todo o certame foram pautados 
no Edital, e especialmente no capitulo IX, sempre buscando a 
eficácia dos princípios e a correta aplicabilidade dentro da esfera 
administrativa no caso a Unidade de Ensino.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 REITORIA

 CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA 
AGRICULTURA
 Edital 004/2018/CENA - Convocação
O Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade 

de São Paulo convoca
o candidato Diego Mauricio Riaño Pachón a comparecer 

à Seção de Pessoal do Centro de Energia Nuclear na Agricul-
tura, sito à Avenida Centenário, nº 303, Prédio Administrativo, 
Campus “Luiz de Queiroz”, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
partir da publicação deste Edital, das 8h00 às 12h00 horas e 
das 13h30 às 17h30 horas, munido de todos os documentos 
para dar andamento à nomeação como Professor Doutor, cargo 
nº 1234056, referência MS-3, em RDIDP, junto à Divisão de 
Produtividade Agroindustrial e Alimentos (DVPROD), na área 
de Genômica Populacional, conforme Editais 007/2017/CENA e 
002/2018/CENA de abertura de inscrições e de homologação do 
relatório final, respectivamente. 

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES
  ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
 CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
 EDITAL EACH/ATAc 018/2018
Terá início no dia 07 de maio de 2018, segunda-feira, às 

09h, na Sala de Concursos da Biblioteca - da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades (Av. Arlindo Bettio, 1000 – Ermelino 
Matarazzo – São Paulo/SP), o concurso público de títulos e 
provas para obtenção do título de Livre-Docente na Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades, na área Ciências Biológicas, espe-
cialidade: Zoologia, nos termos do Edital EACH/ATAc 059/2017, 
publicado no D. O. E de 09.11.2017. Está inscrito no referido con-
curso o doutor: Rodrigo Hirata Willemart. A Comissão Julgadora 
está assim constituída: Titulares: Prof. Dr. Luís César Schiesari 
(EACH-USP - Associado); Prof. Dr. Felipe Santiago Chambergo 
Alcalde (EACH-USP - Associado); Prof. Dr. Marcelo Duarte da 
Silva (MZUSP - Associado); Prof. Dr. Marcos Domingos Siqueira 
Tavares (MZUSP - Associado); Prof. Dr. Carlos José Einicker 
Lamas (MZUSP - Associado); Suplentes: Prof. Dr. Tânia Araújo 
Viel (EACH-USP - Associado); Prof. Dr. Marcelo Antunes Nolasco 
(EACH-USP - Associado); Prof. Dr. Andrea Cavicchioli (EACH-
-USP - Associado); Prof. Dr. Vânia Regina Pivello (IB-USP- Titular); 
Prof. Dr. Fábio Santos do Nascimento (FFCLRP-USP - Associado); 
Prof. Dr. Carlos Alberto Garófalo (FFCLRP-USP - Titular); Prof. Dr. 
Hussam El Dine Zaher (MZUSP - Titular); Prof. Dr. Miguel Trefaut 
Urbano Rodrigues (IB-USP - Titular); Profa. Dra. Maria Lucia 
Negreiros Fransozo (UNESP/Botucatu - Titular); Prof. Dr. Astrid 
de Matos Peixoto Kleinert (IB-USP - Associado); Prof. Dr. Virginia 
Sanches Uieda (UNESP, Botucatu - Associada aposentada); Prof. 
Dr. Augusto Shinya Abe (UNESP, Rio Claro - Titular); Prof. Dr. 
Raoul Henry (UNESP, Botucatu - Titular); Prof. Dr. Célio Fernando 
B. Haddad (UNESP, Rio Claro - Titular); Prof. Dr. Jean Paul Walter 
Metzger (IB-USP - Titular); Prof. Dr. Regina Helena Ferraz Macedo 
(UnB - Titular). Ficam, pelo presente comunicado, convocados os 
candidatos e a Comissão Julgadora acima mencionados.

 ESCOLA DE ENFERMAGEM
 RETIFICAÇÃO
No Edital ATAc 009/2018, publicado no DOE em 15.03.2018, 

Seção I, página 236
Onde se lê: À vista dos resultados obtidos pelas candidatas, 

após rigorosa observância de todas as exigências, a Comissão 
Julgadora habilita todas as candidatas examinadas no certame 
e indica, por unanimidade, à Egrégia Congregação da Escola de 
Enfermagem a Professora Doutora VERA LUCIA DE CONCEIÇÃO 
GOUVEIA SANTOS para o provimento do cargo de Professor 
Titular junto ao Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica 
(ENC), objeto do Edital ATAC 009/2017. (Proc. 2017.1.113.7.5).

Leia-se: À vista dos resultados obtidos pelas candidatas, 
após rigorosa observância de todas as exigências, a Comissão 
Julgadora habilita todas as candidatas examinadas no certame 
e indica, por unanimidade, à Egrégia Congregação da Escola 
de Enfermagem a Professora Doutora VERA LUCIA CONCEIÇÃO 
DE GOUVEIA SANTOS para o provimento do cargo de Professor 
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