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2º e 445 da CLT, para a função de PROCURADOR DE UNIVERSI-
DADE ASSISTENTE, para atuar na área de Licitações e Contratos.

I – Instruções especiais
1. O Processo Seletivo Público - Temporário destina-se ao 

preenchimento de 01 (uma) vaga em função de afastamento 
na função de Procurador de Universidade Assistente, bem como 
as que vierem a surgir na Universidade em conformidade com 
a Resolução GR-19/2009 alterada pela Resolução GR-37/2011, 
durante o prazo de validade do processo.

2. A contratação se dará por prazo determinado de, no máxi-
mo, 01 (um) ano, prorrogável por igual período, uma única vez.

3. A função será preenchida sob o Regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), em jornada de trabalho de 40 horas 
semanais, de segunda à sexta-feira, das 8:30 às 17:30 hs, poden-
do variar para os períodos diurno, noturno, misto na forma de 
revezamento ou escala de serviços.

4. O salário inicial será de R$ 7.536,84 (sete mil, quinhentos 
e trinta e seus reais e oitenta e quatro centavos), correspondente 
ao Nível 01 da Carreira de Procurador de Universidade, acrescido 
de honorários advocatícios equivalente à 50% dos vencimentos 
básicos do nível 01.

II – Requisitos
1. - Obrigatórios:
a) - Escolaridade: Ensino Superior Completo em Direito;
b) - Registro na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e 

estar em dia com as anuidades, cuja comprovação deverá ser 
feita no momento da admissão.

III – Condições para a contratação
1. Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português 

a quem foi deferida a igualdade, nas condições previstas pelo 
Decreto Federal nº 70.436/72.

2. Ter idade mínima de 18 anos.
3. Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, cuja 

comprovação será solicitada na contratação.
4. Apresentar atestado de antecedentes criminais negativo, 

cuja comprovação deverá se dar pela apresentação de Certidão 
de Antecedentes Criminais emitida pelo Departamento de Polícia 
Federal; Atestado de Antecedentes Criminais emitido pela Secre-
taria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e Atestado de 
Antecedentes Criminais emitido pelos Estados onde o candidato 
houver residido ou exercido cargo ou função pública nos últimos 
5 (cinco) anos. O comprovante deverá ser expedido, no máximo, 
há 90 dias ou dentro do prazo de validade consignado no docu-
mento e a sua comprovação deverá ser entregue em período a 
ser divulgado no Diário Oficial do Estado quando da convocação 
para admissão;

5. Possuir os requisitos estabelecidos no item II do presente 
edital.

IV - Das inscrições
1. A inscrição deverá ser feita na Procuradoria Geral da 

UNICAMP, no Prédio Reitoria II, último andar, localizada à Rua 
Martin Luther King, 90, Campus Unicamp, Barão Geraldo, Cam-
pinas-SP no dia 28/03/2018 ou no período de 02 a 05/04/2018, 
no horário compreendido entre 8:30 e 17:00 hs. (OBS: Nos dias 
29 e 30/03 não haverá expediente)

2. No ato da inscrição deverão ser entregues os seguintes 
documentos:

a) - Cópias de documento de identidade e CPF;
b) - Cópias de documentos que comprovem o requisito esta-

belecido na alínea “a” do item II do presente edital.
3. No ato da inscrição, os interessados receberão o protocolo 

de sua participação.
4. Os documentos entregues para a inscrição não serão 

conferidos no ato da inscrição.
5. A inscrição deve ser realizada pelo próprio interessado ou 

por terceiro, desde que acompanhado de procuração.
6. A confirmação das inscrições dos candidatos habilitados 

para participarem das avaliações acontecerá juntamente com a 
divulgação do horário e local de realização das mesmas.

7. Somente serão considerados habilitados para participa-
rem das avaliações os candidatos que tenham apresentado no 
momento da inscrição os documentos indicados no item 2, IV.

V – Das avaliações
1. O Processo Seletivo Público - Temporário constará das 

seguintes etapas: Prova Escrita Objetiva (eliminatória e classifi-
catória), com peso 01, e Prova Escrita Dissertativa (eliminatória 
e classificatória), com peso 02.

2. As Provas versarão sobre conteúdo programático constan-
te no anexo I do presente edital.

3. As Provas serão avaliadas na escala de 0 a 10, sendo 
considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 06 (seis) na Prova Escrita Objetiva e a 06 (seis) na 
Prova Escrita Dissertativa.

4. A Prova Escrita Dissertativa será aplicada na mesma data 
da Prova Escrita Objetiva a todos os candidatos que tiveram 
suas inscrições confirmadas, mas somente será corrigida a Prova 
Escrita Dissertativa dos candidatos habilitados na Prova Escrita 
Objetiva com nota igual ou superior a 06 (seis).

5. A aplicação das Provas poderá ocorrer em dias úteis, 
sábados e domingos.

6. A divulgação do horário e local de realização das Provas, 
bem como a confirmação da data, será feita em 10/04/2018 no 
Portal DGRH (www.dgrh.unicamp.br). A data provável para a 
realização das Provas é 22/04/2018.

7. As questões da Prova Escrita Objetiva serão do tipo 
múltipla escolha. O candidato deverá assinalar com caneta as 
respostas na Folha de Respostas, que será o único documento 
válido para correção da Prova. O preenchimento da Folha de 
Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que 
deverá proceder em conformidade com as instruções específicas 
contidas nos cadernos de questões.

8. A Prova Escrita Dissertativa deve ser manuscrita e em 
letra legível.

9. As Folhas de Respostas não poderão ser assinadas e 
rubricadas em outros locais que não sejam os apropriados, e nem 
conter qualquer palavra ou marca que as identifique, sob pena 
de anulação da Prova.

10. Os candidatos deverão comparecer ao local das Provas 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos à hora esta-
belecida para seu início, munidos de lápis, caneta azul ou preta 
e borracha, e somente será admitido às Provas o candidato 
que exibir, no ato, documento de identidade original com foto. 
Não serão aceitos documentos ilegíveis, não identificáveis e/
ou danificados.

11. Não será admitido o ingresso de candidato no local de 
realização das Provas após o horário fixado para o seu início.

12. Durante a realização das Provas não será permitido o 
uso de telefone celular ou similares.

13. Será eliminado do Processo Seletivo Público - Temporá-
rio o candidato que:

a) - Agir com descortesia em relação aos examinadores e 
seus auxiliares ou autoridades presentes;

b) - For surpreendido durante a realização das Provas 
comunicando-se com outro candidato, ou utilizando-se de livros, 
notas ou impressos não permitidos;

c) - Deixar de atender a qualquer das convocações da 
Universidade.

14. Não haverá segunda chamada para nenhuma das Provas 
ou entrega da documentação, seja qual for o motivo alegado.

15. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito 
de datas, locais e horários de realização das Provas. O candidato 
deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a 
serem divulgados na forma do item V, subitem 6.

16. O não comparecimento às Provas ou ainda a não 
apresentação da documentação solicitada excluirá o candidato 
automaticamente do Processo Seletivo Público-Temporário.

 FACULDADE 
DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS - FMRP-USP 

Nº 007/2018
Terá início no dia 28 de março de 2018, às 08:30 horas, no 

Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço no 11º andar do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo – Campus Universitário, o concurso de títulos e 
provas visando à obtenção do título de livre-docente, junto ao 
Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo, referente ao Edital FMRP-USP Nº 
011/2017, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
do dia 01 de agosto de 2017, ao qual está inscrito o Dr. André 
Márcio Vieira Messias. O presente concurso será realizado nos 
dias 28 e 29 de março de 2018.

A Comissão Julgadora ficou assim constituída pelos Pro-
fessores Doutores: Membros Efetivos: Wilma Maria Teresinha 
Anselmo-Lima (Presidente) Professora Titular do Departamento 
de Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço da FMRP USP; Carlos Eli Piccinato, Professor Titular do 
Departamento de Cirurgia e Anatomia da FMRP USP; Augusto 
Paranhos Júnior, Professor Adjunto do Universidade Federal de 
São Paulo; Carlos Eduardo Leite Arieta, Professor Associado 
da Universidade de Campinas e Mário Luiz Ribeiro Monteiro, 
Professor Associado da FM da Universidade de São Paulo. Ficam, 
pelo presente, convocados o candidato a Comissão Julgadora e 
os membros suplentes, caso necessário.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU
 EDITAL Nº 016/2018/FOB(ATAc)
O Diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru da Univer-

sidade de São Paulo, torna público a todos os interessados que, 
conforme aprovação “ad referendum” pelo Conselho Técnico 
Administrativo-CTA, em 20.03.2018, a nova composição dos 
membros que comporão a Comissão de Seleção do Processo 
Seletivo – Professor Contratado III (Professor Doutor)– Prazo 
Determinado, junto ao Departamento de Ciências Biológicas – 
Disciplinas de Bioquímica, referente edital 007/2018/FOB(ATAc): 
Membros titulares: Profs. Drs: Leonardo Rigoldi Bonjardim, 
Professor Associado do Departamento de Ciências Biológicas da 
FOB-USP; Thiago Cruvinel da Silva, Professor Doutor do Depar-
tamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva da 
FOB-USP e Vanessa Soares Lara, Professora Associada do Depar-
tamento de Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiologia da 
FOB-USP. Membros suplentes: Profas. Dras: Lucimara Teixeira 
das Neves, Professora Associada do Departamento de Ciências 
Biológicas da FOB-USP e Carla Andreotti Damante, Professora 
Associada do Departamento de Prótese e Periodontia da FOB-
-USP. Pelo presente fica convocada a Comissão de Seleção para 
as provas que serão realizadas no período de 26 a 28 de março 
de 2018, com início dos trabalhos às 8h do dia 26.03.2018, na 
Sala da Congregação.

 INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
 Edital IB/AAcad/10/2018
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
O Instituto de Biociências da USP convoca os candidatos 

Renan Paulo Martin, Diego Maurício Riaño Pachón, Pollyanna 
Francielli de Oliveira, Mara Sanches Guaragna, Lariza Laura 
de Oliveira, Renan Barbosa Lemes, Roberto Rozenberg, Camila 
Miranda Lopes Ramos, Gustavo Ribeiro Fernandes, Mateus 
Henrique Gouveia, Michel Satya Naslavsky, Danielle Ferreira e 
Silva, Fernando Toshio Ogata, Gustavo Jacob Lourenço, Marcos 
Leite Santoro, Natassia Vieira Serafini, Natália Duarte Linhares, 
Julia Alejandra Pezuk, Marilia de Oliveira Scliar e Guilherme 
Lopes Yamamoto inscritos no concurso público para provimento 
de um cargo de Professor Doutor, MS-3.1, em RDIDP, cargo/claro 
1234277 na área de “Genética Humana, Médica e Bioinformá-
tica”, junto ao Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, 
de acordo com o Edital IB/AAcad/29/2017, para as provas que 
terão início no dia 23 de abril de 2018, às 8h, na sala 233 do 
Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de 
Biociências - USP (Rua do Matão, nº 277, Cidade Universitária, 
São Paulo), prosseguindo nos dias seguintes. O cronograma do 
concurso será divulgado na data e local supramencionados. 
A Comissão Julgadora será composta pelos Professores: Luis 
Eduardo Soares Netto, Professor Titular do Departamento de 
Genética e Biologia Evolutiva do IB-USP (Presidente); Luciana 
Amaral Haddad, Professora Doutora do Departamento de Gené-
tica e Biologia Evolutiva do IB-USP; Carlos Frederico Martins 
Menck, Professor Titular do Instituto de Ciências Biomédicas da 
USP; Eduardo Moraes Rego Reis, Professor Associado do Instituto 
de Química da USP e Ana Claudia Latronico Xavier, Professora 
Titular da Faculdade de Medicina da USP. Suplentes: Merari de 
Fátima Ramires Ferrari, Professora Doutora do Departamento de 
Genética e Biologia Evolutiva do IB-USP e Alícia Juliana Kowalto-
wski, Professora Titular do Instituto de Química da USP.

 INSTITUTO DE QUÍMICA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE QUÍMICA
Portaria IQ-06, de 19.03.2018.
Altera dispositivos da Portaria IQ-3 de 05-05-98 sobre o 

Prêmio Rheinboldt-Hauptmann
O Diretor do Instituto de Química da USP, no uso de suas 

atribuições legais, baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1º - O artigo 3º da Portaria IQ-3 de 05-05-98, passa 

a ter a seguinte redação:
“A escolha será efetuada por um Comitê do Prêmio assim 

constituído:
I. - O Diretor do IQUSP que o presidirá;
II. - O Vice-Diretor do IQUSP;
III. - O Presidente da Comissão de Pós-Graduação do IQUSP 

e mais um membro dessa Comissão eleito pelos seus pares;
IV. - O Presidente da Comissão de Pesquisa do IQUSP e mais 

um membro dessa Comissão eleito pelos seus pares;
V. - Dois ex-ganhadores do Prêmio indicados pelo Diretor 

do IQUSP
§1º. – Os mandatos dos membros a que se referem os 

incisos III e IV serão coincidentes com seus mandatos nas res-
pectivas comissões;

§2º. – Os mandatos dos membros a que se refere o inciso V 
serão de um ano, permitida a recondução.

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL 
DE RECURSOS HUMANOS
 EDITAL DE ABERTURA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - TEMPORÁRIO - EDITAL 

Nº002/2018
PROCURADOR DE UNIVERSIDADE ASSISTENTE
PROCURADORIA GERAL DA UNICAMP
Processo n° 01-P-5832-2018
A PROCURADORIA GERAL da Unicamp torna pública a 

ABERTURA de Processo Seletivo Público - Temporário para con-
tratação por prazo determinado nos termos do artigo 443 § 1º e 

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 3)
II. Prova Didática (peso 3)
(pesos conforme previsão do Regimento Interno da Uni-

dade/Museu/Instituto Especializado para concurso de Professor 
Doutor)

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 pro-
cedência 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 Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo e, para o cálculo da média individual, a soma dos pesos 
será o divisor da 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:
I. Síndromes Infecciosas em Pediatria;
II. Síndromes Diarreicas em Pediatria;
III. Abordagem das causas e consequências dos Distúrbios 

Hidroeletrolíticos em Pediatria;
IV. Insuficiência Respiratória em Pediatria;
V. Síndromes Anêmicas em Pediatria;
VI. Diagnóstico diferencial das Hepatoesplenomegalias e 

Adenomegalias nas crianças;
VII. Impacto das doenças crônicas no crescimento e desen-

volvimento;
VIII. Abordagem terapêutica da dor na criança e no ado-

lescente;
IX. Síndromes Nefríticas e Nefróticas em Pediatria;
X. Consequências de curto e longo prazo da Obesidade 

Pediátrica.
11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/, à página institucional da Assistência 
Acadêmica da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (http://www2.fm.usp.br/atac/), 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 Medicina da 
Universidade de São Paulo, 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 de dezembro de 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 
concurso, encontram-se à disposição dos interessados no Serviço 
de Concursos Docentes / Assistência Técnica Acadêmica da Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo: Avenida Dr. 
Arnaldo, 455 - 2º andar, sala 2301 - Cerqueira César, São Paulo/
SP - CEP 01246-903. E-mail: scdfm@usp.br .

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/
FM/014/2018 - CONVOCAÇÃO PARA O INÍCIO DAS PROVAS 
DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO 
DOCENTE

A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo comunica a data da realização do 
concurso público para o provimento de um cargo de Professor 
Titular junto ao Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia 
e Terapia Ocupacional - Curso de Fonoaudiologia, na área de 
Audiologia, em RDIDP, referente ao Edital de abertura de ins-
crições ATAC/FM/062/2017, publicado no Diário Oficial de 8 de 
agosto de 2017.

Candidata inscrita: Profa. Dra. Eliane Schochat
INÍCIO DO CONCURSO: 3 de maio de 2018, às 9h.
A candidata deverá se apresentar às 8h45 do dia 3 de maio 

de 2018, na “Sala Arnaldo Vieira de Carvalho" (sala do C.T.A., nº 
3301 - 3º andar do prédio da FMUSP), Avenida Doutor Arnaldo, 
455 - São Paulo/SP, CEP 01246-903.

Pelo presente ficam convocados a candidata e os membros 
da Comissão Julgadora.

entender que não pertencem ao programa do processo seletivo, 
cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a pro-
cedência da alegação.

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

6.2.5. 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.

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

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

8. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
1. - O surgimento da poesia moderna: O lirismo em questão;
2. - Da modernidade à vanguarda: A crise do verso;
3. - Do conto filosófico ao conto fantástico: problemas de 

gênero;
4. - O romance realista e seus limites;
5. - Novas vozes e formas no romance moderno;
6. - Teatro francês: Do grotesco ao absurdo;
7. - Relações literárias França-Brasil: Impasses da influência;
8. - Fundamentos da crítica francesa: da morte ao ethos 

do autor;
9. - Perspectivas da crítica francesa. Do campo intelectual 

à partilha literária;
10. - Propostas literárias do Caribe francês: Negritude, 

Relação e Crioulidade;
11. - A literatura-mundo em francês.
9. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso à página 
institucional da FFLCH e às publicações no Diário Oficial do Esta-
do de São Paulo. A convocação e a realização das provas serão 
realizadas pela secretaria do Departamento de Letras Modernas.

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

11. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado 
pelo Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da USP, para fins de homologação, 
após exame formal.

12. 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.

13. 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.

14. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça 

outro cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no pro-

cesso seletivo e convocado para contratação, apresentar visto 
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade 
remunerada no Brasil.

Mais informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
no Serviço de Apoio Acadêmico da FFLCH, pelos e-mails apoioa-
ca1fflch@usp.br ou apoioaca2fflch@usp.br , pelos telefones: (11) 
3091-4590 ou 3091-4621.

 FACULDADE DE MEDICINA
 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: 21/03/2018 OU 22/03/2018
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 21/03/2018 ou 
22/03/2018, conforme item VIII- do edital, aqueles que não 
fizerem a matrícula no período indicado serão considerados 
DESISTENTES.

IMPORTANTE: ATENDENDO A RESOLUÇÃO DA CNRM 01 DE 
2017, OS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA MATRICULA NA 
FMUSP A PARTIR DE 16/03/2018, NÃO PODERÃO ESTAR MATRI-
CULADOS EM OUTRA INSTITUIÇÃO. CASO ESTEJAM MATRICU-
LADOS EM OUTRA INSTITUIÇÃO DEVEM OBRIGATORIAMENTE 
APRESENTAR NO ATO DA MATRICULA NA FMUSP DOCUMENTO 
ADICIONAL: CÓPIA LEGÍVEL DO PROTOCOLO DE ENTREGA DE 
CANCELAMENTO DE MATRICULA NA OUTRA INSTITUIÇÃO 
DATADO DE ATÉ 15/03/2018.

INSCRIÇÃO - NOME - DOCUMENTO - OPCAO - FP
R10266 - TARSYLA MEDEIROS DE ALBUQUERQUE - 3390951 

- CIRURGIA GERAL - SES
 FACULDADE DE MEDICINA DA USP – EDITAL ATAC/

FM/013/2018 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO

O Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo com 
o aprovado ad referendum do Conselho Técnico Administrativo 
em 19 de março de 2018, estarão abertas por quinze (15) dias, 
no período das 10h do dia 22 de março de 2018 às 16h do dia 
5 de abril de 2018, as inscrições para o processo seletivo para 
a contratação de um (01) docente por prazo determinado, como 
Professor Contratado III (MS-3.1), com salário de R$ 1.849,66, 
referência mês de maio de 2016, com jornada de 12 (doze) 
horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Pediatria 
- Disciplinas MPE0621 – Pediatria Clínica II, 0510222 – Estágio 
Hospitalar em Pediatria II e MSP4251 – Integração das Principais 
Doenças e Situações Pediátricas, 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 Medicina 
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/, no período 
acima indicado, devendo o candidato apresentar requerimento 
dirigido ao Diretor da Faculdade de Medicina 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 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. MPE0621 – Pediatria Clínica II
II. 0510222 – Estágio Hospitalar em Pediatria II
III. MSP4251 – Integração das Principais Doenças e Situa-

ções Pediátricas
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