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O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente 
dia 2 de Março de 2017 às 09:00 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da 
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo 
- Campinas - SP, para tratar de assunto referente à admissão e 
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao, bem como os 
documentos solicitados no item 8.2 do edital de abertura.

O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a) 

candidato(a) classificado(a) no Concurso Público, Edital de Aber-
tura 8/2015, para preenchimento da função especificada: PAEPE 
- Técnico de enfermagem - junto à Unicamp. Classif. - Nome 
134º - RENATA SILVA DE PAULA.

O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente 
dia 2 de Março de 2017 às 09:00 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da 
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo 
- Campinas - SP, para tratar de assunto referente à admissão e 
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao, bem como os 
documentos solicitados no item 8.2 do edital de abertura.

O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a) 

candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, 
Edital de Abertura 001/2016,Processo Nº01-P-02591/2016, para 
preenchimento da função especificada: PAEPE - Profissional da 
Educação Básica - junto à Unicamp. Classif.22° - Nome - MAR-
CIA SORAYA TEANI.

O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente 
dia 02 de março de 2017 às 09:00 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da 
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo 
- Campinas – SP, para tratar de assunto referente à contratação e 
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao-temporaria.

O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a) 

candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, 
Edital de Abertura 007/2016,Processo Nº15-P-31067/2016, para 
preenchimento da função especificada: PAEPE - Médico - junto 
à Unicamp. Classif.1° - Nome - LUIZA GONZAGA PIOVESANA.

O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente 
dia 02 de março de 2017 às 09:00 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da 
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo 
- Campinas – SP, para tratar de assunto referente à contratação e 
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao-temporaria.

O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a) 

candidato(a) classificado(a) no Concurso Público, Edital de 
Abertura 30/2015, para preenchimento da função especificada: 
PAEPE - Psicólogo - junto à Unicamp. Classif. - Nome 6º - ANDRE-
ZA VIVIANE RUBIO.

O(a) candidato(a) deverá comparecer impreterivelmente 
dia 2 de Março de 2017 às 09:00 horas, na Divisão de Plane-
jamento e Desenvolvimento, Prédio III da Reitoria - Campus da 
Unicamp, Cidade Universitária, Zeferino Vaz, em Barão Geraldo 
- Campinas - SP, para tratar de assunto referente à admissão e 
apresentar a lista de documentos disponível no site: http://www.
dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/contratacao, bem como os 
documentos solicitados no item 8.2 do edital de abertura.

O não comparecimento do(a) candidato(a) no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE ECONOMIA
PARECER FINAL
Concurso de provas e títulos para obtenção do título de 

Livre-Docente na área de Economia das Empresas, na disciplina 
CE 141 – Contabilidade e Análise de Balanço, do Departamento 
de Teoria Econômica, do Instituto de Economia da Universidade 
Estadual de Campinas, ao qual se submeteu o Professor Doutor 
RODRIGO LANNA FRANCO DA SILVEIRA.

Face ao resultado global das Provas às quais se submeteu 
o Professor acima mencionado, bem como análise de seu 
Memorial, a Comissão Julgadora houve por bem aprová-lo com 
média final “10,0” (Dez inteiros), e assinou como segue em 
06-12-2016.

Prof. Dr. Maurício Aguiar Serra
Prof. Dr. Alexandre Assaf Neto
Prof. Dr. Luiz Paulo Lopes Fávero
Profa. Dra. Mirian Rumenos Piedade Bacchi
Prof. Dr. Pedro Valentim Marques

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARAÇATUBA
 Faculdade de Medicina Veterinária
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 008/2017-STDARH
O DIRETOR TÉCNICO DA DIVISÃO TÉCNICA ADMINISTRATI-

VA DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA DO CAMPUS DE 
ARAÇATUBA – UNESP, CONVOCA a candidata abaixo relaciona-
da, habilitada em Concurso Público para contratação, por prazo 
determinado, como Professor Substituto, sob o regime jurídico 
da “CLT” e Legislação Complementar, para o período relativo 
ao 1º semestre letivo de 2017 e pelo prazo máximo de 5 (cinco) 
meses, por 24 (vinte e quatro) horas semanais, para comparecer 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação 
deste Edital, junto à Seção Técnica de Desenvolvimento e Admi-
nistração de Recursos Humanos desta Faculdade, situada na Rua 
Clóvis Pestana 793, para anuência à contratação e apresentação 
dos seguintes documentos:

1. Fotocópia da Cédula de Identidade;
2. Fotocópia da Certidão de Casamento ou Nascimento;
3. Fotocópia do Título de Eleitor e comprovante de estar em 

dia com as obrigações eleitorais;
4. Fotocópia do Certificado Militar, quando do sexo mas-

culino;
5. Cópia de documento constando o número ativo do PIS/

PASEP;
6. Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e cópia da 

situação cadastral (regular) obtida no site da Receita Federal;
7. Fotocópias do comprovante de graduação em curso de 

nível superior e comprovante dos títulos exigidos no edital de 
abertura de inscrição;

8. Carteira de Trabalho e Previdência Social: cópia das 
páginas onde constam as informações pessoais, foto e primeiro 
emprego;

9. Declaração atualizada de bens e valores que compõem 
seu patrimônio privado, de acordo com o artigo 1º do Decreto 
41.865/97;

Daniel Smania Brandão, candidatos ao concurso para pro-
vimento de um cargo de Professor Titular, em RDIDP, para o 
Departamento de Matemática do ICMC-USP, conforme Edital de 
Abertura ICMC/USP no 021/2016.

Na mesma sessão, a Congregação, nos termos da legisla-
ção em vigor, após analisar a proposta do CD-SMA indicou a 
seguinte comissão julgadora para o referido concurso: Titulares: 
Professor Titular Alexandre Nolasco de Carvalho, do Instituto de 
Ciências Matemáticas e de Computação, da USP, indicado pela 
Congregação como Presidente; Professora Titular Maria Apareci-
da Soares Ruas, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Com-
putação, da USP; Professor Titular Abramo Hefez, do Instituto de 
Matemática, da UFF; Professor Titular Ronaldo Alves Garcia, do 
Instituto de Matemática e Estatística, da UFG e Professora Titular 
Walcy Santos, do Instituto de Matemática, da UFRJ.

Respectivos Suplentes: Professora Titular Márcia Cristina 
Anderson Braz Federson, do Instituto de Ciências Matemáticas e 
de Computação, da USP; Professor Titular Hildebrando Munhoz 
Rodrigues, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Compu-
tação, da USP; Professor Titular Antonio Paques, do Instituto de 
Matemática e Estatística, da UFRGS; Professor Titular Artur Oscar 
Lopes, do Instituto de Matemática, da UFRGS e Professor Titular 
Abdênago Alves de Barros, do Departamento de Matemática, 
da UFC.

Conforme o que determina o parágrafo 2º do artigo 151 do 
Regimento Geral da USP, e o artigo 2o. da Resolução 4320, de 
13/11/96, o referido concurso será realizado nos dias 20 e 21 de 
junho de 2017, com início às 8h, nas dependências do Instituto 
de Ciências Matemáticas e de Computação, da USP.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, RATIFICA-

ÇÃO DO TEMA,
INDICAÇÃO DA COMISSÃO JULGADORA E CALENDÁRIO 

DA PROVA
DO CONCURSO PÚBLICO – PESQUISADOR (Processo 01-P-

29796-2015)
Considerando-se o Concurso Público, para preenchimento 

de 01 (uma) vaga na função de Pesquisador (Pq), nível "C", 
junto à área Saber Urbano e Linguagem, do Laboratório de Estu-
dos Urbanos do Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, da 
COCEN – Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares 
de Pesquisa, da CGU – Coordenadoria Geral da Universidade, 
da Universidade Estadual de Campinas – Processo 01-P-29796-
2015, a Coordenação do Núcleo torna pública:

1. - Homologação das inscrições dos candidatos listados 
a seguir:

Nº da Inscrição - Nome - Nº do RG - Nº do CPF
01 - Greciely Cristina da Costa - 60.831.656-8 - 

008.399.169-73
02 - Daniel Afonso da Silva - 7.375.635-9 - 02755931930
03 - Thiago Manchini de Campos - 8.518.320-9 - 

897.539.258-91
04 - Ricardo Zani - 24.398.124-7 - 184.309.148-89
05 - Vanessa Rosa Machado - 32.534.560-0 - 288229338/00
06 - Alessandro José de Oliveira - 24.498.520-0 - 

15625806802
07 - Ana Carolina Fróes Ribeiro Lopes - 28.417.499-3 - 

325427788/09
08 - Maria da Purificação Teixeira - 04.490.386-2 - 

796.304.307-97
09 - Rogério Garcia Fernandez - 27.951.339-2 - 

214983588/61
2. - Ratificação do Tema da Prova:
A prova escrita classificatória terá duração de 3 horas, 

sobre um ponto a ser sorteado por dois membros da Banca 
Examinadora, na presença dos/as candidatos/as. O sorteio do 
ponto ocorrerá uma hora antes do início da prova. Logo após o 
sorteio do ponto, os candidatos terão uma hora para consulta de 
material bibliográfico, antes da realização da prova. Os pontos 
se referem à área Saber Urbano e Linguagem:

1. - Discurso da violência e criminalidade no espaço urbano
2. - Corpo e discurso digital
3. - Sujeito, linguagem e suas relações no espaço urbano
4. - Discurso, políticas públicas e urbanidade
5. - Imagem e suas discursividades
3. - Comissão Julgadora:
Nome - Instituição - Categoria
Prof. Dr. Carlos Alberto Vogt - Unicamp – IEL e Labjor/Nude-

cri - Titular/Presidente
Profa. Dra. Simone Pallone de Figueiredo - Unicamp/Nude-

cri/Labjor - Titular
Prof. Dr. Taisir Mahmudo Karim - UNEMAT - Titular
Prof. Dr. Luiz Francisco Dias - UFMG - Titular
Prof. Dr. Helson Flávio da Silva Sobrinho - UFAL - Titular
Dra. Ana Laura Prates Pacheco - FCL-SP e Unicamp/Nudecri/

Labeurb - Suplente
Profa. Dra. Caroline Mallmann Schneiders - UFFS - Suplente
Profa. Dra. Carolina de Paula Machado - UFSCAR - Suplente
4. - Calendário das Avaliações:
As avaliações ocorrerão no período de 27/03/2017 a 

29/03/2017, das 08h30 às 17h30, nas dependências do Labo-
ratório de Estudos Urbanos, localizado à Rua Caio Graco Prado, 
nº 70, Unicamp, Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Distrito de 
Barão Geraldo, Campinas-SP, sendo:

a) - Dia 27/03/2017:
- 8h30 – A Banca Examinadora se reunirá e os candidatos 

irão se apresentar para o concurso público, assinando a lista 
de presença;

- 9h00 – Sorteio pelos candidatos do horário da arguição do 
projeto, a ser realizado nos dias 28/03 e 29/03;

- 9h30 – Sorteio do ponto da prova escrita realizado por 
dois membros da Banca Examinadora na presença dos/as 
candidatos/as.

- 9h30 – 13h30 – A Banca Examinadora realizará a análise 
dos títulos, em que serão considerados os títulos acadêmicos do 
candidato na área em que deverá atuar e dos Trabalhos científi-
cos ou relatórios técnicos publicados;

- 10h30 – 13h30 – Realização da prova escrita classifica-
tória no auditório do Laboratório de Estudos Urbanos, que será 
acompanhada por um membro da Banca Examinadora;

- 14h00 às 17h30 – Correção das provas pela Banca 
Examinadora.

b) - Dias 28/03/2017 e 29/03/2017
- Das 8h30 às 17h30 – Os candidatos irão apresentar 

oralmente o projeto e o plano de trabalho para a Banca Exami-
nadora, segundo a ordem estabelecida pelo sorteio realizado no 
dia 27/11/2017, às 9h00. Cada candidato terá 30 minutos para 
apresentação, seguido de 40 minutos de arguição da Banca 
Examinadora.

c) - Dia 29/03/2017
- Terminadas as avaliações, a Comissão Julgadora apresen-

tará os resultados, na presença dos candidatos. Em seguida, a 
Comissão Julgadora se reunirá para emitir o parecer circuns-
tanciado sobre o resultado do concurso público, indicando a 
classificação dos candidatos.

 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Fica convocado(a) para comparecer na UNICAMP o(a) 

candidato(a) classificado(a) no Concurso Público, Edital de Aber-
tura 8/2015, para preenchimento da função especificada: PAEPE 
- Técnico de enfermagem - junto à Unicamp. Classif. - Nome 
133º - DIVINA OZANIA RIBEIRO.

Restauradora, conforme determina o artigo 151 do Regimento 
Geral da USP e, julgando em ordem, declarou o candidato ins-
crito. Nesta oportunidade foi designada a Comissão Julgadora:

Membros Titulares:
Prof. Dr. Marcelo Oliveira Mazzetto (Presidente) - Professor 

Titular do Departamento de Odontologia Restauradora da 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo;

Prof. Dr. Mario Tanomaru Filho - Professor Titular do 
Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de 
Odontologia de Araraquara da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho”;

Prof. Dr. Giulio Gavini - Professor Titular do Departamento 
de Dentística da Faculdade de Odontologia da Universidade de 
São Paulo;

Profa. Dra. Isabela Almeida Pordeus - Professora Titular do 
Departamento de Odontopediatria e Ortodontia da Faculdade de 
Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais; e

Profa. Dra. Katia Regina Hostilio Cervantes Dias - Professora 
Titular do Departamento de Clínica Odontológica da Faculdade 
de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Membros Suplentes:

Profa. Dra. Simone Cecílio Hallak Regalo - Professora Titular 
do Departamento de Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica 
da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo;

Prof. Dr. João Eduardo Gomes Filho - Professor Titular do 
Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de 
Odontologia de Araçatuba da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho”;

Prof. Dr. Antônio Paulino Ribeiro Sobrinho - Professor Titular 
do Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de 
Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais;

Prof. Dr. Flavio Fernando Demarco - Professor Titular do 
Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de 
Odontologia da Universidade Federal de Pelotas; e

Prof. Dr. Clovis Monteiro Bramante - Professor Titular 
(Aposentado) do Departamento de Dentística, Endodontia e 
Materiais Dentários da Faculdade de Odontologia de Bauru da 
Universidade de São Paulo.

 EDITAL ATAc/FORP 004/2017
A Congregação, em sua 391ª Sessão, realizada em 20 de 

fevereiro de 2017, aprovou a inscrição do Prof. Dr. Evandro 
Watanabe no concurso de títulos e provas visando à obtenção 
do título de Livre-Docente, junto ao Departamento de Odontolo-
gia Restauradora, com base na área de Biossegurança, conforme 
determina o artigo 166 do Regimento Geral da USP e, julgando 
em ordem, declarou o candidato inscrito. Nesta oportunidade foi 
designada a Comissão Julgadora:

Membros Titulares:
Prof. Dr. Luiz Carlos Pardini (Presidente) - Professor Titular 

do Departamento de Estomatologia, Saúde Coletiva e Odonto-
logia Legal da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo;

Prof. Dr. César Bataglion - Professor Associado do Departa-
mento de Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontolo-
gia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo;

Profa. Dra. Leila Maria Marchi Alves Ancheschi - Professora 
Associada do Departamento de Enfermagem Geral e Especializa-
da da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo;

Profa. Dra. Ana Paula Morais Fernandes - Professora Asso-
ciada do Departamento de Enfermagem Geral e Especializada 
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo; e

Profa. Dra. Elisabeth Loshchagin Pizzolitto - Professora 
Associada (Aposentada) do Departamento de Análises Clínicas 
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara da Uni-
versidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.

Membros Suplentes:
Prof. Dr. Antonio Miranda da Cruz Filho - Professor Associa-

do do Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade 
de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo;

Prof. Dr. Valdir Antônio Muglia - Professor Associado do 
Departamento de Materiais Dentários e Prótese da Faculdade 
de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo;

Prof. Dr. Sergio Aparecido Torres - Professor Associado do 
Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Odonto-
logia de Bauru da Universidade de São Paulo; e

Profa. Dra. Branca Maria de Oliveira Santos - Professora 
Associada (Aposentada) do Departamento de Enfermagem Geral 
e Especializada da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo.

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Resultado do processo de seleção da Comissão de Pesquisa, 

para o Programa de Capacitação Didática em Atividades dos 
Cursos de Graduação para Pós-doutorandos, vinculados à Uni-
versidade de São Paulo, aberto através do Edital, publicado no 
Diário Oficial do Estado em 22/12/2016, Poder Executivo Seção 
I Página 233, referente ao Edital de Seleção para o Programa de 
Capacitação Didática para Pós-doutorandos em Atividades dos 
Cursos de Graduação.

Disciplina Oferecida - Responsável - Pós-doutorando - 
Situação

HEP-0142 – Epidemiologia - Maria Anice Mureb Sallum - 
Leuda da Silva Oliveira - Deferido

HEP-0176 – Epidemiologia - Dirce Maria Trevisan Zanetta - 
Ana Clara da Fonseca Leitão Duran - Deferido

HSP-0154 – Fundamentos da Saúde Pública - Maria Cristina 
da Costa Marques - Rafael Leite Mantovani - Deferido

006002 – Avaliação Nutricional e do Estado Nutricional de 
Populações: Atividade Integradora - Lígia Araújo Martini - Cris-
tiane Hermes Sales - Deferido

006002 – Avaliação Nutricional e do Estado Nutricional de 
Populações: Atividade Integradora - Lígia Araújo Martini - João 
Paulo dos Anjos Souza Barbosa - Indeferido

0060023 – Prática Educativa com Grupos - Ana Maria 
Cervato Mancuso - Não houve inscrito - -x-

HNT-0220 – Intervenções Educativas em Alimentação e 
Nutrição - Ana Maria Cervato Mancuso - Não houve inscrito - -x-

0060028-Trabalho de Conclusão de Curso 1 - Ana Maria 
Cervato Mancuso - Não houve inscrito - -x-

006002- Estudos Independentes 1 - Ana Maria Cervato 
Mancuso - Não houve inscrito - -x-

HSP-0158 – Vigilância em Saúde - Maria Cristina da Costa 
Marques - Não houve inscrito - -x-

0060017 – Atividades Integradas VII - Maria Cristina da 
Costa Marques - Não houve inscrito - -x-

Ficam convocados os candidatos abaixo, a comparecerem 
à Secretaria da Comissão de Pesquisa, sito a Dr. Arnaldo 715, 
São Paulo/SP, para assinatura do Termo de Adesão no dia 
02/03/2017, das 10h às 13h e das 14h às 15h.

Ana Clara da Fonseca Leitão Duran
Cristiane Hermes Sales
Leuda da Silva Oliveira
Rafael Leite Mantovani

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E 
DE COMPUTAÇÃO
 Edital ATAc/ICMC/USP nº 017/2017
ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÃO E INDICAÇÃO DA COMISSÃO 

JULGADORA – E PRESIDÊNCIA - DO CONCURSO PARA PRO-
VIMENTO DE UM CARGO DE PROFESSOR TITULAR PARA O 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA.

A Congregação do Instituto de Ciências Matemáticas e 
de Computação, da Universidade de São Paulo, em sessão de 
17.02.2017, aprovou as inscrições dos Professores Associados 
Victor Hugo Jorge Pérez, Ruy Tojeiro de Figueiredo Junior e 

Parágrafo quarto: No ato da inscrição, os candidatos porta-
dores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação 
para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas.

Parágrafo quinto: 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.

Parágrafo sexto - Todos os documentos exigidos deverão 
ser entregues no ato da inscrição, não sendo aceitas comple-
mentações posteriores.

Parágrafo sétimo - Na falta da apresentação, no ato da 
inscrição, de qualquer um dos documentos acima discriminados, 
não será possível efetivar e protocolar a inscrição do candidato. 
Também não será possível reter, no Serviço de Concursos Docen-
tes, parte da documentação, aguardando complementação 
posterior.

Parágrafo oitavo: Não será aceita inscrição fora do horário, 
local e período estabelecidos neste edital.

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

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e vinte dias, a contar da data da publicação no 
Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo 
com o artigo 134, parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

3. - As provas constarão de:
I – julgamento do memorial com prova pública de arguição 

[peso 4];
II – prova didática, em nível de graduação [peso 3];
III – seminário [peso 3].
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 do memorial, expresso mediante nota 

global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito 
do candidato.

Parágrafo único – No julgamento do memorial, a comissão 
julgadora apreciará:

I – produção científica;
II – atividade didática universitária;
III – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
IV – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V - diplomas e outras dignidades universitárias.
5. - A prova didática será pública, com a duração mínima 

de quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre 
o programa da área de conhecimento acima mencionada, nos 
termos do artigo 137 do Regimento Geral da USP.

I – a comissão julgadora, com base no programa do concur-
so, organizará uma lista de dez pontos, da qual os candidatos 
tomarão conhecimento, imediatamente antes do sorteio do 
ponto;

II – a realização da prova far-se-á vinte e quatro horas após 
o sorteio do ponto;

III – o candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário;

IV – a duração mínima da prova será de quarenta minutos 
e a máxima de sessenta;

V – a prova didática será pública.
Parágrafo primeiro – 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.

Parágrafo segundo – O candidato poderá propor a substi-
tuição de pontos, imediatamente após tomar conhecimento de 
seus enunciados, se entender que não pertencem ao programa 
do concurso, cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, 
sobre a procedência da alegação.

Parágrafo terceiro – As notas da prova didática serão atribu-
ídas após o término das provas de todos os candidatos.

6. - O seminário, com proposição de tema de pesquisa de 
livre escolha do candidato, conforme estabelecido no Artigo 34, 
parágrafo primeiro do Regimento da Faculdade de Medicina da 
USP, obedecerá às seguintes normas:

I - o candidato, no primeiro dia do concurso, deverá apre-
sentar, por escrito, à comissão julgadora, o tema de pesquisa que 
será abordado em seu seminário;

II – antes do início da prova, o candidato deverá entregar 
uma via do Projeto de Pesquisa que será abordado ao presidente 
da comissão julgadora;

III – o candidato, em sua exposição, poderá utilizar o recurso 
audiovisual e material impresso que julgar necessário;

IV – o candidato deverá, no prazo máximo de 50 minutos, 
fazer uma apresentação à comissão julgadora da estrutura do 
Projeto de Pesquisa de sua autoria, contendo:

1.1 - Tema
1.2 - Relevância do tema
1.3 - Objetivos
1.4 - Metodologia
1.5 - Resultados esperados e implicações
V – ao término da apresentação, cada membro da comissão 

julgadora poderá dispor de um tempo máximo de 15 minutos 
para arguição sobre o projeto de pesquisa apresentado, cabendo 
ao candidato igual prazo para resposta; havendo concordância 
entre o examinador e o candidato, poderá ser estabelecido o 
diálogo entre ambos, observado o prazo global de 30 minutos;

VI – a apresentação do seminário será oral e pública.
7. - 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.

8. - As notas das provas poderão variar de zero a dez, com 
aproximação até a primeira casa decimal.

9. - O resultado do concurso será proclamado pela comissão 
julgadora imediatamente após seu término, em sessão pública.

10. - Serão considerados habilitados os candidatos que 
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

11. - A indicação dos candidatos será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas;

12. - Será proposto para nomeação o candidato que obtiver 
o maior número de indicações da comissão julgadora.

13. - A nomeação do docente aprovado no concurso, assim 
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos 
termos da Resolução USP 7271 de 2016.

14. - O candidato somente será nomeado se o seu título de 
doutor tiver sido outorgado pela USP, for por ela reconhecido ou 
tiver validade nacional.

15. - Para admissão, o candidato nomeado deverá estar 
apto no exame médico pré-admissional.

16. - O docente em RDIDP deverá manter vínculo empre-
gatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do 
Regimento Geral da USP.

17. - O Concurso terá validade imediata, exaurindo-se com a 
nomeação do candidato aprovado e indicado para o provimento 
do cargo.

18. - 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 Medicina da 
Universidade de São Paulo, no endereço acima citado.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE 
RIBEIRÃO PRETO
 EDITAL ATAc/FORP 003/2017
A Congregação, em sua 391ª Sessão, realizada em 20 de 

fevereiro de 2017, aprovou a inscrição do Prof. Dr. Manoel 
Damião de Sousa Neto, ao concurso público de títulos e provas 
visando o provimento de um cargo de Professor Titular, cargo 
nº 177.962, em RDIDP, junto ao Departamento de Odontologia 
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