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Interpretação de estruturas geoelétricas complexas em MT e 
TDEM. 05) Método IP e SP: teoria e aplicações. 06) Princípios 
teóricos do método GPR. 07) Aplicações dos métodos elétricos 
e eletromagnéticos em prospecção de Água Subterrânea: estado 
da arte e perspectivas futuras. 08) Aplicações dos métodos elé-
tricos e eletromagnéticos em Prospecção Mineral. 09) Aplicações 
dos métodos elétricos e eletromagnéticos em Arqueologia. 10) 
Aplicações dos métodos elétricos e eletromagnéticos em Meio 
Ambiente e contaminação do subsolo.

Em seguida, às 09h00, em sessão pública, iniciou-se a prova 
de arguição do memorial do candidato, iniciada pelo Prof. Dr. 
Sérgio Luiz Fontes, a arguição do candidato foi seguida pelos 
demais membros da comissão, nesta ordem: Profs. Drs. Antônio 
Celso de Oliveira Braga, Umberto Giuseppe Cordani, Jorge Luis 
Porsani e, por fim, pelo senhor Presidente, Marcelo Sousa de 
Assumpção. A análise do memorial mostrou boa produtividade 
científica: embora o número de publicações cientificas não 
seja expressivo (9 em revistas internacionais e 2 nacionais, 
todas arbitradas), a qualidade dos periódicos internacionais é 
excelente sendo a maioria do nível Qualis A1. O candidato tem 
um índice de citações (IH=6, WoS, pelo memorial) considerado 
adequado para o nível de Livre Docente no Departamento de 
Geofísica do IAG. Orientou três mestres e está terminando a 
orientação de um doutorando. A falta de mais orientações na 
pós-graduação foi atribuída pelo candidato à especificidade 
da sua área de atuação. Orientou vários trabalhos de Iniciação 
Científica e Trabalhos Finais de conclusão de curso. Teve boa 
atuação didática criando uma disciplina optativa e atuando 
regularmente na graduação e na pós-graduação. Contribuiu com 
atividades de Extensão no Departamento e tem sido membro de 
várias Comissões do Instituto. Em sessão secreta, a comissão 
julgadora passou à atribuição das notas, que foram lançadas 
em boletins próprios e individuais e que foram lacrados em 
envelope único pelo senhor Presidente.

Às 10h45, o candidato foi convocado para apresentar a 
defesa pública de tese, intitulada “Estrutura elétrica da litosfera 
da Bacia do Paraná e circunvizinhanças: estágio atual e pers-
pectivas”. A seguir, foram realizadas as devidas arguições ao 
candidato. Em seguida, em sessão secreta, a comissão julgadora 
passou à atribuição das notas, que foram lançadas em boletins 
próprios e individuais e que foram lacrados em envelope único 
pelo senhor Presidente.

Às 08h30 do dia 30 de janeiro de 2018, na Sala da Con-
gregação do IAG/USP, o candidato foi convocado pela comissão 
julgadora e sorteou para a prova escrita o ponto nº 3, intitulado 
“Comparação dos métodos TDEM e MT: vantagens e limitações 
de cada um”. De acordo com a legislação vigente, foi concedido 
ao candidato o prazo de uma hora destinado a consultas e 
anotações bibliográficas julgadas necessárias à realização da 
prova, tendo sido fornecido papel próprio devidamente rubrica-
do pela comissão julgadora. Às 09h45 teve início a prova escrita 
propriamente dita e, para a realização desta prova, o candidato 
utilizou-se de três horas e quarenta e sete minutos.

Às 13h40, o candidato foi novamente convocado e tomou 
conhecimento da lista de pontos para a prova de avaliação 
didática, com a qual manifestou plena concordância. A lista 
ficou assim constituída: 1) Mecanismos de geração de fontes 
eletromagnéticas naturais e artificiais. 2) Embasamento físico e 
matemático dos métodos eletromagnéticos de baixa frequência. 
3) Interpretação de estruturas geoelétricas complexas em MT 
e TDEM. 4) Método IP e SP: teoria e aplicações. 5) Princípios 
teóricos do método GPR. 6) Aplicações dos métodos elétricos e 
eletromagnéticos em prospecção de Água Subterrânea: estado 
da arte e perspectivas futuras. 7) Aplicações dos métodos elé-
tricos e eletromagnéticos em Prospecção Mineral. 8) Aplicações 
dos métodos elétricos e eletromagnéticos em Arqueologia. 9) 
Aplicações dos métodos elétricos e eletromagnéticos em Meio 
Ambiente e contaminação do subsolo. 10) Aplicações dos méto-
dos elétricos e eletromagnéticos em geotecnia e localização de 
falhas e fraturas.

Na sequência, às 13h45, o candidato sorteou para a prova 
de avaliação didática o ponto nº 7, intitulado “Aplicações dos 
métodos elétricos e eletromagnéticos em Prospecção Mineral”, 
cuja prova será realizada transcorridas as vinte e quatro horas 
do sorteio do ponto, conforme normas regimentais.

Às 13h45 do dia 31 de janeiro de 2018, o candidato compa-
receu à sessão pública realizada na sala da Congregação do IAG/
USP para, perante os membros da comissão julgadora, realizar 
a prova de avaliação didática. O senhor Presidente lembrou 
ao candidato que ele dispunha de um tempo de quarenta a 
sessenta minutos para fazer a sua apresentação. O candidato 
efetivamente começou sua aula às 13h46, concluindo-a as 
14h34. Foram utilizados, portanto, quarenta e oito minutos. 
Encerrada a prova de avaliação didática, a comissão julgadora, 
em sessão secreta, passou à atribuição das notas, que foram 
lançadas em boletins próprios, individuais para cada examinador 
e encerrados em envelope único, que foi devidamente lacrado 
pelo senhor Presidente.

Na sequência, às 15h09, em sessão pública, o candidato 
procedeu com a leitura da prova escrita. Encerrada a leitura da 
prova, a comissão julgadora, em sessão secreta, passou à atri-
buição das notas da prova escrita, as quais foram lançadas em 
boletins próprios e individuais a cada examinador e encerrados 
em envelope único que foi devidamente lacrado pelo senhor 
Presidente.

A seguir, às 15h45, o senhor Presidente, em sessão pública, 
anunciou a abertura dos envelopes contendo as notas atribuídas 
ao candidato inscrito. Assim, procedeu ao anúncio, nota a nota, 
e que foram as seguintes para o candidato Prof. Dr. Maurício de 
Souza Bologna: Prof. Dr. Sérgio Luiz Fontes: Arguição e Julga-
mento do Memorial: 8,0 (oito e zero), Defesa de Tese: 8,0 (oito e 
zero), Prova Escrita: 9,5 (nove e cinco), Prova Didática: 9,0 (nove 
e zero), Média Ponderada: 8,4 (oito e quatro); Prof. Dr. Antônio 
Celso de Oliveira Braga: Arguição e Julgamento do Memorial: 
8,0 (oito e zero), Defesa de Tese: 8,5 (oito e cinco), Prova Escri-
ta: 8,5 (oito e cinco), Prova Didática: 7,0 (sete e zero), Média 
Ponderada: 8,1 (oito e um); Prof. Dr. Umberto Giuseppe Cordani: 
Arguição e Julgamento do Memorial: 8,0 (oito e zero), Defesa 
de Tese: 8,0 (oito e zero), Prova Escrita: 10,0 (dez e zero), Prova 
Didática: 7,0 (sete e zero), Média Ponderada: 8,2 (oito e dois); 
Prof. Dr. Jorge Luis Porsani: Arguição e Julgamento do Memorial: 
6,5 (seis e cinco), Defesa de Tese: 7,5 (sete e cinco), Prova Escrita: 
7,5 (sete e cinco), Prova Didática: 8,0 (oito e zero), Média Pon-
derada: 7,2 (sete e dois); Prof. Dr. Marcelo Sousa de Assumpção: 
Arguição e Julgamento do Memorial: 8,0 (oito e zero), Defesa de 
Tese: 8,5 (oito e cinco), Prova Escrita: 9,0 (nove e zero), Prova 
Didática: 8,0 (oito e zero), Média Ponderada: 8,3 (oito e três).

Em vista dos resultados obtidos pelo candidato Prof. Dr. 
Maurício de Souza Bologna nas provas a que se submeteu, o 
resultado final o qualifica à obtenção do título de Livre-Docente 
em sua respectiva subárea. Nada mais havendo a tratar, o 
senhor Presidente declarou encerrado o concurso, agradeceu a 
presença de todos e, em seguida, no mesmo local, a comissão 
julgadora procedeu à elaboração deste Relatório Final, que 
será submetido à apreciação da Congregação do Instituto de 
Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade 
de São Paulo, para fins de homologação.

O relatório transcrito acima foi homologado pela Con-
gregação do IAG em sua 280ª sessão ordinária, realizada em 
21/03/2018.

(Processo nº 2017.1.593.14.0. Edital ATAc-IAG/033/2017 de 
abertura de inscrições publicado no D.O.E de 26/08/2017)

 Edital ATAc-IAG/010/2018 - RELATÓRIO FINAL
COMUNICADO
Às 08h do dia 05 de março de 2018, na sala da Congre-

gação do IAG/USP, localizada na Rua do Matão, 1226, Cidade 
Universitária, estando presentes todos os membros da comissão 

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU
 Edital FOB nº 001/2018 - Convocação
A Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de 

São Paulo convoca a candidata DANIELA PONCE a comparecer 
ao Serviço de Pessoal da Faculdade de Odontologia de Bauru 
da USP, sito à Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, n. 9-75, 
Bauru-SP,, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da publicação 
deste Edital, das 8 às 12 horas e das 14 às 17h30min, munido 
de todos os documentos para dar andamento à nomeação 
como Professor Doutor, cargo nº 1234528, referência MS-3 em 
RDIDP, junto ao Departamento de Odontopediatria, Ortodontia 
e Saúde Coletiva – Disciplina de Odontopediatria, conforme 
Editais N. 023/2017/FOB/ATAc e Edital N. 012/2018/FOB(ATAc) 
de abertura de inscrições e de homologação do relatório final, 
respectivamente.

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
EDITAL FSP 010/2018
A Diretoria da Faculdade de Saúde Pública da Universidade 

de São Paulo CONVOCA as candidatas com título de Mestre: 
Adriana Jimenez Pereira, Juciara da Costa Silva, Roseli Salomoni, 
Ariana Celis Leite, Corina Aparecida Fernandes e Mara da Silva 
Martins, inscritas no Processo Seletivo para contratação de 
docente por prazo determinado, como Professor Contratado 
II, em Jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, junto 
ao Departamento de Política, Gestão e Saúde, conforme Edital 
FSP 020/2017, publicado em 16/09/2017. O Processo Seletivo 
ocorrerá nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2018. A Comissão Jul-
gadora, aprovada Ad referendum do CTA, está assim constituída: 
Titulares Professoras Nicolina Silvana Romano Lieber - FSP/USP, 
Maria Filomena de Gouveia Vilela – UNICAMP, Pamela Lamarca 
Pigozi – Centro Universitário São Camilo. Suplentes: Professores 
Maria Cristina da Costa Marques – FSP/USP e Luís Sergio Osório 
Valentim – Centro de Vigilância Sanitária. Os membros titulares 
da Comissão Julgadora, bem como as candidatas deverão se 
apresentar no dia 04 de abril de 2018, às 8h30, na Faculdade de 
Saúde Pública/USP - Sala Paulo de Azevedo Antunes (Diretoria) 
– Avenida Dr. Arnaldo, 715 – 1º andar – Cerqueira César – São 
Paulo – SP.

 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E 
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS
 Edital ATAc-IAG/008/2018 – Inscrições e Comissão Julga-

dora
COMUNICADO
A Congregação do IAG/USP, em sua 280ª sessão ordinária, 

realizada em 21/03/2018, aprovou os pedidos de inscrição dos 
candidatos: Drs. Douglas Galante, Yosuke Mizuno, Paramita 
Barai, Marcio Guilherme Bronzato de Avellar, Dmitriy Khan-
gulyan, Rafael Alves Batista, Maria Victoria del Valle, Reinaldo 
Santos de Lima, e Aion da Escóssia Melo Viana ao Concurso 
Público de Títulos e Provas para provimento de 01 (um) cargo 
de Professor Doutor (cargo e claro de nº 1234471, em RDIDP, 
referência MS-3.1), junto ao Departamento de Astronomia, na 
área de conhecimento Astronomia, especialidade Astrofísica de 
Plasmas e Altas Energias, com base na disciplina AGA0315 – 
Astrofísica de Altas Energias.

Na mesma sessão também foram aprovados os nomes 
dos membros que comporão a comissão julgadora: Membros 
Titulares: Profs. Drs. Beatriz Leonor da Silveira Barbuy (Titu-
lar - IAG/USP), Antônio Mario Magalhães (Titular - IAG/USP), 
Alejandro Cristian Raga Rasmussen (Titular – UNAM/México), 
Iberê Luiz Caldas (Titular - IF/USP), e Ulisses Barres de Almeida 
(Adjunto – CBPF). Membros Suplentes: Profs. Drs. Gastão César 
Bierrenbach Lima Neto (Associado - IAG/USP), José Ademir Sales 
de Lima (Titular - IAG/USP), Rodrigo Nemmen da Silva (Doutor 
- IAG/USP), Vera Jatenco da Silva Pereira (Associado - IAG/USP), 
Thaisa Storchi Bergmann (Associado - UFRGS), Luiz Fernando 
Ziebell (Titular - UFRGS), Carola Dobrigkeit Chinellato (Titular - 
UNICAMP), Gustavo Andres Guerrero Eraso (Adjunto - UFMG), 
Merav Opher (Associado – BU/EUA), Carla Gobel Burlamaqui de 
Mello (Associado – PUC/RJ), Edivaldo Moura Santos (Doutor - IF/
USP), e Érico Luiz Rempel (Associado - ITA).

A Congregação considerou a titulação dos membros exter-
nos equivalente e/ou superior de Professor Doutor da USP, 
conforme artigo 182, parágrafo 1º do Regimento Geral. (Edi-
tal de Abertura: ATAc-IAG/045/2017, publicado no D.O.E de 
19/10/2017).

 Edital ATAc-IAG/009/2018 - RELATÓRIO FINAL
COMUNICADO
Às 08h do dia 29 de janeiro de 2018, na sala da Con-

gregação do IAG/USP, localizada na Rua do Matão, 1226, 
Cidade Universitária, estando presentes todos os membros 
da comissão julgadora do concurso em questão, foi a mesma 
formalmente instalada pelo senhor Presidente, Prof. Dr. Marcelo 
Sousa de Assumpção, Professor Titular do Departamento de 
Geofísica deste Instituto. A Congregação/IAG, em sua 276ª 
sessão ordinária, realizada em 18/10/2017, aprovou a seguinte 
composição da banca: Profs. Drs. Marcelo Sousa de Assumpção 
(IAG/USP - Titular), Jorge Luis Porsani (IAG/USP - Titular), Sérgio 
Luiz Fontes (ON/MCT - Titular), Antônio Celso de Oliveira Braga 
(IGCE/UNESP - Adjunto) e Umberto Giuseppe Cordani (IGc/
USP - Titular).

Assim, tiveram início os trabalhos que foram regidos 
pelas normas do Estatuto e do Regimento Geral da USP e pelo 
Regimento Interno do IAG/USP. Para o concurso em questão 
inscreveu-se o Prof. Dr. Maurício de Souza Bologna, na espe-
cialidade Métodos Elétricos e Eletromagnéticos, com base nas 
disciplinas: AGG5913 - Métodos Geoelétricos: Aplicações em 
Geologia, Geotecnia e Meio Ambiente e AGG5717 - Métodos 
Eletromagnéticos Aplicados à Prospecção Geofísica.

Inicialmente, o senhor Presidente agradeceu a presença 
dos senhores membros da comissão julgadora e do candidato. 
O senhor Presidente indagou o candidato se o mesmo possuía 
alguma dúvida com relação às provas e procedimentos adota-
dos. Como não houve questionamentos, o senhor Presidente 
solicitou que ele se retirasse da sala para que a comissão 
julgadora procedesse à elaboração do calendário de atividades, 
bem como das listas de pontos para as provas escrita e de ava-
liação didática. Em prosseguimento aos trabalhos, a comissão 
julgadora passou à elaboração do calendário do concurso, que 
ficou assim estabelecido: 29/01/2018 (segunda-feira): 08h00 
- Instalação da comissão julgadora e elaboração das listas de 
pontos para as provas escrita e didática; 08h30 - Conhecimento 
ao candidato da lista de pontos para a prova escrita; 09h00 - 
Arguição e julgamento do memorial e 10h30 - Defesa de tese. 
30/01/2018 (terça-feira): 08h30 - Sorteio do ponto para a prova 
escrita e sua realização; 13h40 - Divulgação da lista de pontos 
para a prova didática e 13h45 - Sorteio do ponto para a prova 
didática. 31/01/2018 (quarta-feira): 13h45 - Realização da prova 
didática; 14h45 - Leitura da prova escrita e 15h30 - Proclamação 
do resultado final.

Às 08h30, o candidato foi convocado para tomar conheci-
mento do calendário estabelecido e da lista de pontos para a 
prova escrita, com os quais manifestou plena concordância. O 
ponto para a prova escrita será sorteado dentre os constantes 
da lista, decorridas as vinte e quatro horas previstas regimen-
talmente, ou seja, às 08h30 do dia 30/01/2018 (terça-feira). A 
lista de pontos para a prova escrita ficou assim constituída: 01) 
Mecanismos de geração de fontes eletromagnéticas naturais e 
artificiais. 02) Embasamento físico e matemático dos métodos 
eletromagnéticos de baixa frequência. 03) Comparação dos 
métodos TDEM e MT: vantagens e limitações de cada um. 04) 

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 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 publica-
ções 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 31/12/2018, 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 Acadêmica da(o) Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” da USP, Piracicaba/SP.

REPUBLICADO POR TER SAIDO COM INCORREÇÕES

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP nº 09/2018
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

convoca os candidatos Professores Doutores André Nogueira 
Xavier, Priscila Moreira Corrêa Telles, Janice Gonçalves Temoteo 
Marques, Eliza Marcia Oliveira Lippe, Danielle Aparecida do 
Nascimento dos Santos, Antonielle Cantarelli Martins, Marisa 
Sacaloski, Rosangela Nezeiro da Fonseca Jacob e Adriana do 
Carmo Bellotti, inscritos no Concurso Público de Títulos e Provas 
para provimento de um cargo de Prof. Doutor, no Departamento 
de Metodologia do Ensino e Educação Comparada - EDM, nas 
disciplinas: EDM0400 - Educação Especial, Educação de Surdos, 
Língua Brasileira de Sinais e 4800700 - Educação Especial - Fun-
damentos, Políticas e Práticas Escolares. Edital FEUSP 63/2017, 
publicado no D.O.E.S.P. de 02-12-2017, pg. 233, a comparecer 
no dia 16 de abril de 2018, segunda-feira, às 09h, na Sala 101 
do Bloco “A” da FEUSP, para conhecimento do calendário das 
provas do referido concurso.

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 

zoológica 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, biolo-

gia, 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 publica-
ções 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 31/12/2018, 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 Acadêmica da(o) Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” da USP, Piracicaba/SP.

REPUBLICADO POR TER SAIDO COM INCORREÇÕES
 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 ENTOMO-
LOGIA 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 
2016, 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 Resolu-
ção 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 

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(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.LEA-0200 Zoologia de Invertebrados II
II. LEA-0322 Entomologia Geral
III. LEA-0430 Pragas das Plantas Cultivadas
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.
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