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possibilidade de prorrogações, desde que a soma dos períodos 
não ultrapasse o prazo de dois anos”.

Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

RETIFICAÇÃO
Referente ao Edital ATAc 047/2018:
Retificação da publicação realizada no Diário Oficial - Poder 

Executivo - Seção I, de 16 de junho de 2018, pág. 204, referente 
ao Edital ATAc 047/2018:

ONDE SE LÊ: “14. A contratação será por prazo determinado 
e vigorará a partir da data do exercício e até 06.08.2019, com 
possibilidade de prorrogações, desde que a soma dos períodos 
não ultrapasse o prazo de dois anos”.

LEIA-SE: “14. A contratação será por prazo determinado 
e vigorará a partir da data do exercício e até 31.07.2019, com 
possibilidade de prorrogações, desde que a soma dos períodos 
não ultrapasse o prazo de dois anos”.

Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

RETIFICAÇÃO
Referente ao Edital ATAc 051/2018:
Retificação da publicação realizada no Diário Oficial - Poder 

Executivo - Seção I, de 06 de julho de 2018, pág. 128, referente 
ao Edital ATAc 051/2018:

ONDE SE LÊ: “13. A contratação será por prazo determinado 
e vigorará a partir da data do exercício e até 01.08.2019, com 
possibilidade de prorrogações, desde que a soma dos períodos 
não ultrapasse o prazo de dois anos”.

LEIA-SE: “13. A contratação será por prazo determinado 
e vigorará a partir da data do exercício e até 31.07.2019, com 
possibilidade de prorrogações, desde que a soma dos períodos 
não ultrapasse o prazo de dois anos”.

Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

RETIFICAÇÃO
Referente ao Edital ATAc 052/2018:
Retificação da publicação realizada no Diário Oficial - Poder 

Executivo - Seção I, de 13 de julho de 2018, pág. 148, referente 
ao Edital ATAc 052/2018:

ONDE SE LÊ: “13. A contratação será por prazo determinado 
e vigorará a partir da data do exercício e até 01.08.2019, com 
possibilidade de prorrogações, desde que a soma dos períodos 
não ultrapasse o prazo de dois anos”.

LEIA-SE: “13. A contratação será por prazo determinado 
e vigorará a partir da data do exercício e até 31.07.2019, com 
possibilidade de prorrogações, desde que a soma dos períodos 
não ultrapasse o prazo de dois anos”.

Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

 FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO 
PRETO
 COMUNICADO.
A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto torna sem efeito o 

deferimento da inscrição, a convocação para a prova (publicado 
no DOE em 3/7/2018) e a convocação para matrícula (publica-
do no DOE em 5/9/2018) da candidata ANA FLAVIA BRIZOTI 
MARQUEZINI.

A inscrição da candidata para o processo seletivo foi feita 
em desacordo com o item 1.1 do Edital ATAc nº 02/2018 - 2ª 
Etapa - Transferência Externa 2018-2019, o que torna nulo seu 
deferimento, assim como todos os atos posteriores referentes 
apenas à referida candidata.

Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, 24 de setembro 
de 2018.

 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA
 EDITAL nº 38/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 1 (UM) CARGO 
DE PROFESSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE ANIMAL DA FACULDADE 
DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO.

O Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
da Universidade de São Paulo torna público a todos os interessa-
dos que, de acordo com o decidido pela Congregação em sessão 
ordinária realizada em 29/8/2018, estarão abertas, pelo prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, no período de 26 de setembro de 
2018 a 24 de março de 2019, as inscrições ao concurso público 
de títulos e provas para provimento de 1 (um) cargo de Professor 
Titular, referência MS-6, em Regime de RDIDP, claro/cargo nº 
266000, com o salário mensal de R$ 16.100,43 (dezesseis mil, 
cem reais e quarenta e três centavos), junto ao Departamento 
de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal, na área 
de conhecimento “Higiene dos Alimentos”, nos termos do art. 
125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e o respectivo 
programa que segue:

Disciplinas do Programa da área “Higiene dos Alimentos”:
1. - Higiene e Segurança dos Alimentos;
• - Legislação que rege o setor;
• - Perigos físicos, químicos e biológicos;
• - Métodos de controle dos perigos;
• - Boas Práticas Agropecuárias;
• - Boas Práticas de Fabricação;
• - Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle;
• - Relação entre Programas de Auto-Controle e Controle 

Oficial (níveis de inspeção oficial e noções básicas de Análise de 
Risco em Alimentos);

• - Aula teórico-prática de análise microbiológica de alimen-
tos e visita técnica.

2. - Inspeção Sanitária dos Produtos de Origem Animal.
• - Boas práticas de abate de bovinos e suínos;
• - Sistema linfático e importância na inspeção de carnes;
• - Inspeção sanitária de carnes, critérios de julgamento e 

destinação de carcaças bovinas e suínas;
• - Transformação do músculo em carne;
• - Inspeção sanitária do abate de aves;
• - Inspeção sanitária de leite:
1) composição, estrutura, propriedades e estabilidade;
2) regulamentos técnicos - leite cru/pasteurizado, tipo A, 

tipo B, tipo C, tipo UHT, leite de cabra, fermentados e bebida 
láctea.

• - Inspeção sanitária do mel e derivados;
• - Inspeção sanitária de ovos e derivados;
• - Inspeção sanitária do pescado;
• - Rotulagem de Alimentos;
• - Controle da potabilidade da água de uso na indústria 

de alimentos;
• - Tratamentos e destinação de efluentes;
• - Produtos de graxaria: inspeção sanitária e processa-

mento;
• - Segurança no trabalho;
• - Conteúdo prático: Visitas técnicas em empresas e 

indústrias que elaboram, industrializam e manipulam alimentos.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
Interno da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia.

1. - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissão no 
período acima indicado, devendo o candidato apresentar reque-
rimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia, Prof. Dr. José Antonio Visintin, contendo dados pes-
soais e área de conhecimento (especialidade) do Departamento 
a que concorre, anexando os seguintes documentos:

I. - memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
das demais informações que permitam avaliação de seus méri-
tos, em formato digital.

DD. Professor Titular da Universidade Federal Santa Catarina
SUPLENTES:
Prof. KEIGO MINAMI
DD. Professor do Depto de Entomologia e Acarologia da 

ESALQ/USP
Prof. BEATRIZ APPEZZATO-DA-GLÓRIA
DD. Professor do Depto de Ciências Biológicas da ESALQ/

USP
Prof. CLAUDIO HORST BRUCKNER –
DD. Professor da Universidade Federal de Viçosa
Prof. LUIZ CARLOS FEDERIZZI –
DD. Professor Titular da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul/UFRGS
Prof. ANTONIO VARGAS DE OLIVEIRA FIGUEIRA –
DD. Professor do CENA/USP
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/073-2018
Concurso para provimento de um cargo de Professor Titular 

do Departamento de Ciência do Solo, na área: “Conservação 
do Solo”.

1. - A Congregação da ESALQ, em sua reunião de 
20/09/2018, aprovou por 42 votos favoráveis e 01 abstenção, 
o parecer da Comissão de Legislação e Recursos, favorável a 
inscrição: 1. MIGUEL COOPER. Na mesma oportunidade, pelo 
mesmo número de votos, aprovou o parecer da Comissão de 
Atividades Docentes, favorável à seguinte Comissão Julgadora:

TITULARES:
Prof. PABLO VIDAL TORRADO
DD. Professor do Depto de Ciência do Solo da ESALQ/USP
Prof. PAULO LEONEL LIBARDI
DD. Professor do Depto de Ciência do Solo da ESALQ/USP
Prof. JOSÉ EDUARDO CORÁ –
DD. Professor Titular da UNESP/Jaboticabal
Prof. MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES –
DD. Professor Titular da Universidade Estadual de Londrina
Prof. MARIA LEONOR RIBEIRO CASIMIRO LOPES ASSAD–
DD. Professor Titular da UFSCar
SUPLENTES:
Prof. JOSÉ ALEXANDRE MELO DEMATTÊ
DD. Professor do Depto de Ciência do Solo da ESALQ/USP
Prof. LUIS REYNALDO FERRACCIÚ ALLEONI
DD. Professor do Depto de Ciência do Solo da ESALQ/USP
Prof. CÁSSIO ANTONIO TORMENA –
DD. Professor da Universidade Estadual de Maringá
Prof. EDUARDO GUIMARÃES COUTO –
DD. Professor Titular da Universidade Federal do Mato 

grosso
Prof. QUIRIJN DE JONG VAN LIER – qdvlier@usp.br
DD. Professor do CENA/USP
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/074-2018
Concurso para provimento de um cargo de Professor Titular 

do Departamento de Zootecnia, na área: “Piscicultura”.
1. - A Congregação da ESALQ, em sua reunião de 

20/09/2018, aprovou por 42 votos favoráveis e 01 abstenção, 
o parecer da Comissão de Legislação e Recursos, favorável 
a inscrição: 1. JOSÉ EURICO POSSEBON CYRINO. Na mesma 
oportunidade, pelo mesmo número de votos, aprovou o parecer 
da Comissão de Atividades Docentes, favorável à seguinte 
Comissão Julgadora:

TITULARES:
Prof. JOSÉ FERNANDO MACHADO MENTEN –
DD. Professor do Depto de Zootecnia da ESALQ/USP
Prof. VALDOMIRO SHIGUERU MIYADA –
DD. Professor do Depto de Zootecnia da ESALQ/USP
Prof. LUIZ ANTONIO MARTINELLI –
DD. Professor Titular do CENA/USP
Prof. MARCOS MACARI –
DD. Professor Titular da UNESP/Jaboticabal
Prof. RONALDO OLIVEIRA CAVALLI –
DD. Professor Titular da Universidade Federal do Rio Gran-

de/RS
SUPLENTES:
Prof. ALEXANDRE VAZ PIRES –
DD. Professor do Depto de Zootecnia da ESALQ/USP
Prof. MARILIA OETTERER –
DD. Professor do Depto de Agroindustria, Alimentos e Nutri-

ção da ESALQ/USP
Prof. WILSON MASSAMITU FURUYA –
DD. Professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Campus Uvaranas
Prof. MAELI DAL PAI –
DD. Professor Titular da UNESP/Botucatu
Prof. ALICE EIKO MORAKAMI –
DD. Professor da UEM/PR
 EDITAL/ESALQ/SVPES/08-2018 – CONVOCAÇÃO - A Escola 

Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" da Universidade de 
São Paulo convoca MARINA MELO DUARTE, a comparecer no 
Serviço de Pessoal, sito a Av. Pádua Dias, 11/151 (Prédio Cen-
tral), no prazo de 5 dias úteis, a partir da publicação, das 8h00 
às 11h00 e das 14h00 às 17h00, para dar andamento à sua 
contratação, conforme Editais: EDITAL/ESALQ/ATAC/040-2018, 
de Abertura de processo seletivo; EDITAL/ESALQ/ATAC/064-2018 
– Aceitação de inscrição, Banca Examinadora e Convocação para 
as provas; EDITAL/ESALQ/ATAC/066-2018. Resultado Final/e 
Homologação, para contratação de docente na categoria de Pro-
fessor Contratado III (Professor Doutor), junto ao Departamento 
de Ciências Biológicas.

 EDITAL/ESALQ/SVPES/09-2018 – CONVOCAÇÃO - A Escola 
Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" da Universidade de 
São Paulo convoca ANDRÉ FRÓES DE BORJA REIS, a comparecer 
no Serviço de Pessoal, sito a Av. Pádua Dias, 11/151 (Prédio 
Central), no prazo de 5 dias úteis, a partir da publicação, das 
8h00 às 11h00 e das 14h00 às 17h00, para dar andamento à sua 
contratação, conforme Editais: EDITAL/ESALQ/ATAC/048-2018, 
de Abertura de processo seletivo; EDITAL/ESALQ/ATAC/059-2018 
– Aceitação de inscrição, Banca Examinadora e Convocação para 
as provas; EDITAL/ESALQ/ATAC/065-2018. Resultado Final/e 
Homologação, para contratação de docente na categoria de Pro-
fessor Contratado III (Professor Doutor), junto ao Departamento 
de Produção Vegetal.

 FACULDADE DE ARQUITETURA E 
URBANISMO
 RETIFICAÇÃO
Referente ao Edital ATAc 045/2018:
Retificação da publicação realizada no Diário Oficial - Poder 

Executivo - Seção I, de 15 de junho de 2018, pág. 197, referente 
ao Edital ATAc 045/2018:

ONDE SE LÊ: “14. A contratação será por prazo determinado 
e vigorará a partir da data do exercício e até 06.08.2019, com 
possibilidade de prorrogações, desde que a soma dos períodos 
não ultrapasse o prazo de dois anos”.

LEIA-SE: “14. A contratação será por prazo determinado 
e vigorará a partir da data do exercício e até 31.07.2019, com 
possibilidade de prorrogações, desde que a soma dos períodos 
não ultrapasse o prazo de dois anos”.

Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

RETIFICAÇÃO
Referente ao Edital ATAc 046/2018:
Retificação da publicação realizada no Diário Oficial - Poder 

Executivo - Seção I, de 15 de junho de 2018, pág. 197, referente 
ao Edital ATAc 046/2018:

ONDE SE LÊ: “14. A contratação será por prazo determinado 
e vigorará a partir da data do exercício e até 06.08.2019, com 
possibilidade de prorrogações, desde que a soma dos períodos 
não ultrapasse o prazo de dois anos”.

LEIA-SE: “14. A contratação será por prazo determinado 
e vigorará a partir da data do exercício e até 31.07.2019, com 

O Diretor da ESALQ, aprovou “Ad referendum” do Conselho 
Técnico Administrativo da ESALQ/USP, em 19/09/2018, o Relató-
rio da Comissão Julgadora.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/069-2018
Em cumprimento às disposições constantes da legislação 

vigente, realizou-se na Escola Superior de Agricultura "Luiz 
de Queiroz", da Universidade de São Paulo, Campus "Luiz de 
Queiroz", no período de 27 a 29 de agosto de 2018, o concurso 
para obtenção do Título de Livre-Docente junto ao Departamen-
to de Ciências Florestais, tendo como candidato o Dr. PEDRO 
HENRIQUE SANTIN BRANCALION, Professor Doutor do referido 
Departamento.

A Comissão Julgadora se constituiu dos Professores: José 
Leonardo de Moraes Gonçalves e Gerd Sparovek, ambos da 
ESALQ/USP; Jean Paul Metzger, do Instituto de Biociências da 
USP; Vera Lex Engel, da UNESP/Botucatu; Carlos Alfredo Joly, 
da UNICAMP. Os trabalhos do concurso tiveram início na Sala 
da Congregação da ESALQ. A presidência coube ao Prof. José 
Leonardo de Moraes Gonçalves.

PROVAS
Média
Examinador - Avaliação Didática - Escrita
Arguição Memorial - Defesa de Tese - Ponderada
José Leonardo de Moraes Gonçalves - 10,0 - 9,5 - 10,0 - 

9,5 - 9,8
Gerd Sparovek - 10,0 - 9,0 - 10,0 - 9,5 - 9,7
Jean Paul Metzger - 10,0 - 9,5 - 10,0 - 9,5 - 9,8
Vera Lex Engel - 10,0 - 9,0 - 10,0 - 9,5 - 9,7
Carlos Alfredo Joly - 10,0 - 9,5 - 10,0 - 9,5 - 9,8
Em vista dos resultados, a Comissão Julgadora, abaixo-

-assinada, propõe à douta Congregação da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”, o nome do Dr. PEDRO HENRIQUE 
SANTIN BRANCALION para obtenção do Título de Livre-Docente 
junto ao Departamento de Ciências Florestais.

Congregação da ESALQ/USP, em sua reunião de 20 de 
setembro de 2018, homologou o Relatório da Comissão Jul-
gadora.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/070-2018
Concurso para provimento de um cargo de Professor Titular 

do Departamento de Engenharia de Biossistemas, em nível de 
Departamento.

1. - A Congregação da ESALQ, em sua reunião de 20/09/2018, 
aprovou por 42 votos favoráveis e 01 abstenção, o parecer da 
Comissão de Legislação e Recursos, favoráveis às inscrições: 1. 
JARBAS HONÓRIO DE MIRANDA, SÉRGIO NASCIMENTO DUARTE 
e THIAGO LIBÓRIO ROMANELLI. Na mesma oportunidade, pelo 
mesmo número de votos, aprovou o parecer da Comissão de 
Atividades Docentes, favorável à seguinte Comissão Julgadora:

TITULARES:
Prof. RICARDO RIBEIRO RODRIGUES
DD. Professor do Depto de Ciências Biológicas da ESALQ/

USP
Prof. JOSÉ ALEXANDRE MELO DEMATTÊ
DD. Professor do Depto de Ciência do Solo da ESALQ/USP
Prof. LUIZ MALCOLM MANO DE MELLO –
DD. Professor Titular da UNESP/Ilha Solteira
15.385-000 – ILHA SOLTEIRA.- SP
Prof. HOLMER SAVASTANO JUNIOR –
DD. Professor Titular da Face de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos da USP
13.635-900 – PIRASSUNUNGA.- SP
Prof.DR. LUIZ ANTONIO MARTINELLI –
DD. Professor Titular do CENA/USP
SUPLENTES:
Prof. LUIZ LEHMANN COUTINHO
DD. Professor do Depto de Zootecnia da ESALQ/USP
Prof. MIRIAM RUMENOS PIEDADE BACCHI
DD. Professor do Depto de Economia, Administração e 

Sociologia da ESALQ/USP
Prof. LUIS CESAR RIBEIRO CARPINETTI –
DD. Professor da Escola de Engenharia de São Carlos - 

EESC–USP
Prof. LUIZ ANTONIO LIMA –
DD. Professor Titular da Universidade Federal de Lavras
Prof. DANIEL MARÇAL DE QUEIROZ –
DD. Professor da Universidade Federal de Viçosa
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/071-2018
Concurso para provimento de um cargo de Professor Titular 

do Departamento de Entomologia e Acarologia, na área “Ento-
mologia Agrícola”.

1. - A Congregação da ESALQ, em sua reunião de 
20/09/2018, aprovou por 42 votos favoráveis e 01 abstenção, 
o parecer da Comissão de Legislação e Recursos, favorável 
a inscrição: 1. JOSÉ MAURICIO SIMÕES BENTO. Na mesma 
oportunidade, pelo mesmo numero de votos, aprovou o parecer 
da Comissão de Atividades Docentes, favorável à seguinte 
Comissão Julgadora:

TITULARES:
Prof. JOÃO ROBERTO SPOTTI LOPES
DD. Professor do Depto de Entomologia e Acarologia da 

ESALQ/USP
Prof. JOSÉ ROBERTO POSTALI PARRA
DD. Professor do Depto de Entomologia e Acarologia da 

ESALQ/USP Prof. WALTER SOARES LEAL –
DD. Professor Titular da University of Califórnia – Davis
Prof. EVALDO FERREIRA VILELA –
DD. Professor Titular da Universidade Federal de Viçosa
DR. GERALDO ANDRADE CARVALHO – gacarval@den.

ufla.br
DD. Professor Titular da Universidade Federal de Lavras
SUPLENTES:
Prof. CELSO OMOTO
DD. Professor do Depto de Entomologia e Acarologia da 

ESALQ/USP
Prof. JOSÉ DJAIR VENDRAMIM
DD. Professor do Depto de Entomologia e Acarologia da 

ESALQ/USP
Prof. PAULO SERGIO MOREIRA CARVALHO DE OLIVEIRA –
DD. Professor da UNICAMP
Prof. SERGIO ANTONIO DE BORTOLI –
DD. Professor Titular da UNESP/Jaboticabal
Prof. LUIS HAMILTON FOERSTER –
DD. Professor da Universidade Federal do Paraná
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/072-2018
Concurso para provimento de um cargo de Professor 

Titular do Departamento de Produção Vegetal, em nível de 
Departamento.

1. - A Congregação da ESALQ, em sua reunião de 
20/09/2018, aprovou por 42 votos favoráveis e 01 abstenção, 
o parecer da Comissão de Legislação e Recursos, favorável a 
inscrição: 1. FRANCISCO DE ASSIS ALVES MOURÃO FILHO. Na 
mesma oportunidade, pelo mesmo número de votos, aprovou 
o parecer da Comissão de Atividades Docentes, favorável à 
seguinte Comissão Julgadora:

TITULARES:
Prof. RICARDO VICTÓRIA FILHO
DD. Professor do Depto de Produção Vegetal da ESALQ/USP
Prof. MARIA LÚCIA CARNEIRO VIEIRA
DD. Professor do Depto de Genética da ESALQ/USP
Prof. LUIZ DE SOUZA CORREA –
DD. Professor Titular da UNESP/Ilha Solteira
Prof. LUIZ CARLOS DONADIO –
DD. Professor Titular da UNESP/Jaboticabal
DR. MIGUEL PEDRO GUERRA –

2. Magali Daiane dos Santos, RG.: 41.338.932-7, Professor 
de Ensino Médio e Técnico, especialista.

*
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR JOSÉ IGNÁCIO 

AZEVEDO FILHO – ITUVERAVA
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO 

COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 233/03/2018 DE 23/05/2018 - PROCESSO Nº 

3668/2018
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 

24/09/2018.
O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR 

JOSÉ IGNÁCIO AZEVEDO FILHO, da cidade de ITUVERAVA, no 
uso das atribuições conferidas por meio do § 1º do artigo 3º 
da Deliberação CEETEPS - 2/2009, HOMOLOGA o(s) Processo(s) 
Seletivo(s) de Docentes, no(s) componente(s) curricular(es) 
1 - Gestão de Pessoas I(Administração); 3 - Tecnologias para 
Mobilidade(Informática) e considerando a não ocorrência de 
candidato(s) inscrito(s) e/ou aprovado(s), e/ou candidato(s) 
ausente(s) ENCERRA no(s) componente(s) curricular(es) 2 - Con-
tabilidade Pública(Contabilidade); 4 - Projeto de Redes I(Redes 
de Computadores).

*
 FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ DE 

OLIVEIRA OHL – BARUERI
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 017/2015, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 209/09/2018 - PROCESSO Nº 1228/2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 2
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO 

JOSÉ DE OLIVEIRA OHL, de acordo com o artigo 10, da Delibera-
ção CEETEPS 017/2015 de 16, publicada no DOE de 18/07/2015, 
Seção I, Página 39, e acolhendo a manifestação referente a aná-
lise de equivalência procedida pela Unidade do Ensino Superior 
de Graduação, através da informação nº 803/2018, CONVOCA 
os candidatos abaixo relacionados, classificados no Processo 
Seletivo Simplificado, para o aceite das aulas (vagas), na data, 
no horário e endereço abaixo indicados.

O candidato convocado deverá comparecer com documento 
de identidade ou far-se-á representar por procurador constituído, 
munido de documento de identidade do procurador.

O candidato que não atender à convocação, recusar as 
aulas, ou não entregar a documentação para formalizar a admis-
são, terá exaurido os direitos decorrentes de sua classificação no 
processo seletivo simplificado.

 
Local: FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ 

DE OLIVEIRA OHL
Endereço: AVENIDA CARLOS CAPRIOTTI, 123
Bairro: NOVO CENTRO COMERCIAL - Cidade: BARUERI
Telefones: (11) 4198-3086 / 4198-3096 / 4198-3121
E-mail: concursos.fbarueri@fatec.sp.gov.br
Site: www.fatecbarueri.edu.br
Curso Superior de Tecnologia em COMÉRCIO EXTERIOR.
Área da Disciplina: ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS.
Disciplina Original: Gestão de Operações em Comércio 

Exterior
Disciplina Equivalente: Logística Aplicada
Carga horária semanal: 04 horas
Período: NOTURNO
CANDIDATOS:
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / CLASSIFICAÇÃO FINAL
01 / Jorge Tenorio Fernando / 185889815 / 08211151898 

/ 2º
06 / Melissa Midori Martinho Goto / 343727246 / 

33000679871 / 3º;
04 / Rubens Topal de Carvaljo Bastos / 165358762 / 

08484167836 / 4º;
07 / Marco Antonio da Fonseca / 441466461 / 42340983886 

/ 5º.
DATA: 28/09/2018
HORÁRIO: 14H00MIN
*

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM
 EDITAL ATAC 063/2018
CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
A Diretora da Escola de Enfermagem da Universidade 

de São Paulo convoca as candidatas portadoras do título de 
Mestre, (1) Liliane do Amaral Zorita, (2) Regiane Teixeira Silveira, 
(3) Kamila Tessarolo Velame, (4) Lais Mariana da Fonseca, (5) 
Priscilla de Oliveira Luz, (6) Carolina Luiza Bernardes, (7) Silvana 
Feliciano Pereira Gomes e (8) Daniella Marques Fernandes, 
inscritas no Processo Seletivo para contratação de 1 (um) Pro-
fessor Contratado III (MS-3.1, para os contratados com título 
de Doutor) ou de 1 (um) Professor Contratado II (MS-2, para 
os contratados com título de Mestre) ou de 1 (um) Professor 
Contratado I (MS-1, para os contratados somente portadores de 
diploma de graduação) junto ao Departamento de Enfermagem 
Materno-Infantil e Psiquiátrica, Área de Enfermagem em Saúde 
Mental, aberto pelo Edital ATAC 054/2018, a comparecer às 
7h45 (7 horas e 45 minutos) do dia 15 de outubro de 2018, 
na sala 23, andar térreo da referida Escola, localizada à Av. Dr. 
Enéas de Carvalho Aguiar, 419 - São Paulo - SP, para início do 
concurso que se realizará a partir desta data. Ficam também 
convocados os membros da Comissão Julgadora, conforme 
publicação do DOE em 19.09.2018. O cronograma será definido 
após instalação da Comissão Julgadora.

São Paulo, 24 de setembro de 2018.
Prof.a Dr.a Maria Amélia de Campos Oliveira
Diretora

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ 
DE QUEIROZ
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/067-2018
Em cumprimento às disposições constantes da legislação 

vigente, realizou-se nos dias 17 e 18 de setembro de 2018, na 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, em Piracicaba, 
o processo seletivo para contratação por prazo determinado 
de um PROFESSOR CONTRATADO III, junto ao Departamento 
de Produção Vegetal, na área: Grandes Culturas; Disciplina: 
“Cultura do Algodão” “Cultura do Trigo” e “Controle de Plantas 
Daninhas”, tendo inscritos os candidatos: KASSIO FERREIRA 
MENDES; PAULO VINICIUS DA SILVA; HENRIQUE JOSÉ SERVOLO 
FILHO; RAFAEL MUNHOZ PEDROSO.

Deixaram de comparecer: Kassio Ferreira Mendes e Henri-
que José Servolo Filho.

A Comissão Julgadora foi constituída pelos Professores: 
Ricardo Victória Filho, do LPV/ESALQ/USP; Alisson Fernando 
Chiorato, do IAC; Marcus Barifouse Matallo, do Instituto Bioló-
gico de São Paulo. A Comissão foi presidida pelo Prof. Ricardo 
Victória Filho, que elaborou o seguinte Relatório:

EXAMINADORES - Ricardo Vitória Filho - Alisson F. Chiorato 
- Marcus Barifouse Matallo - Classificação

CANDIDATOS
Paulo Vinicius da Silva - 9,0 - 8,8 - 9,1 - 2
Rafael Munhoz Pedroso - 9,5 - 9,3 - 9,5 - 1
Em vista dos resultados, a Comissão Julgadora, abaixo-

-assinada, propõe ao Conselho Técnico Administrativo da Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, o nome do Dr. RAFAEL 
MUNHOZ PEDROSO, para contratação por prazo determinado 
como Professor Contratado III, junto ao Departamento de 
Produção Vegetal.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 25 de setembro de 2018 às 01:43:19.
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21. - A Faculdade de Medicina de Botucatu poderá, a qual-
quer tempo, realizar diligências relativas à situação declarada 
pelo candidato.

22. - O candidato deverá, a partir das 14 horas do dia 
15/10/2018, através do site www.fmb.unesp.com.br, verificar 
se a sua solicitação de redução de 50% foi deferida. Recursos 
poderão ser protocolados em nome da Direção da Faculdade de 
Medicina de Botucatu, pessoalmente ou através de procurador, 
junto à Seção de Comunicações da FMB, entre os dias 16 e 
17/10/2018, das 9 ás 11 e das 14 às 17 horas. Não serão aceitos 
quaisquer questionamentos, impugnações ou recursos por meio 
eletrônico.

23. - O candidato deverá acessar novamente o mesmo site 
e proceder à efetivação da inscrição, imprimindo e pagando 
o boleto bancário, com valor da taxa de inscrição reduzida ou 
plena, até às 16 horas do dia 22/10/2018 (horário de Brasília) 
quando o sistema de inscrições será encerrado.

24. - O candidato que não finalizar a inscrição mediante 
o recolhimento do respectivo valor da taxa, reduzida ou plena, 
conforme o caso, terá o pedido de inscrição invalidado.

25. - Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento 
da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.

26. - Às 16 horas (horário de Brasília) do dia 22 de outubro 
de 2018, a ficha de inscrição não estará mais disponibilizada no 
site da Faculdade de Medicina de Botucatu.

27. - O candidato deverá acompanhar a partir do dia 
26/10/2018, 15 horas, no “site” www.fmb.unesp.br, através da 
opção “CONSULTA” o andamento de sua inscrição. Qualquer 
problema ou irregularidade deverá ser comunicado imediata-
mente pela opção “fale conosco” do “site”.

28. - O descumprimento das instruções para inscrição via 
Internet implicará na não efetivação da inscrição.

29. - A Faculdade de Medicina de Botucatu da UNESP, não 
se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comuni-
cação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.

30. - Os candidatos somente poderão se inscrever em um 
único Programa de Aprimoramento Profissional. É vedada, 
a qualquer título, a mudança de opção após o término das 
inscrições.

31. - Não haverá, em hipótese alguma, devolução da 
importância paga.

V – DO PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo constará de provas realizadas em duas 

etapas:
a) - 1ª ETAPA:
- - PROVA OBJETIVA, (0 a 10 pontos - peso 7,0) de caráter 

eliminatório e classificatório, a nota de corte será 5,0 (cinco).
b) - 2ª ETAPA:
- - ENTREVISTA E CURRÍCULUM VITAE (0 a 10 pontos - 

peso 3,0) a ser realizada por Banca Examinadora indicada pelo 
Departamento responsável pelo Programa de Aprimoramento 
Profissional, opção para a qual o candidato se inscreveu, a 
ser realizada entre os dias 20 e 21 de novembro de 2018, nos 
respectivos Departamentos da FMB.

- - Os critérios para avaliação e pontuação do curriculum 
vitae, estão previamente definidos pela respectiva Banca Exami-
nadora de cada Programa.

VI - DA PRESTAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
1. - A prova objetiva será realizada no Campus da UNESP 

de Botucatu, com data prevista para o dia 06 de novembro de 
2018, às 9 horas, na Faculdade de Medicina. Os locais serão 
disponibilizados, mediante consulta no “site” www.fmb.unesp.
br. Os candidatos deverão se apresentar com antecedência de 
30 minutos.

2. - Não será atendida solicitação para aplicação de prova 
em dia, local e horário fora dos preestabelecidos, seja qual for 
o motivo alegado.

3. - Somente será admitido ao local de realização da prova 
o candidato que estiver munido de:

3.1. - Original de um destes documentos com foto: Cédula 
Oficial de Identidade, Carteira dos Conselhos de Classe, Carteira 
de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilita-
ção (com fotografia, na forma da lei nº 9.503/97), Certificado 
de Reservista, Passaporte (dentro do prazo de validade). Os 
documentos não serão retidos. Não serão aceitos protocolos ou 
documentos diferentes dos anteriormente mencionados.

3.2. - Curriculum Vitae documentado (Modelo - anexo II) 
contendo cópia do diploma ou atestado de conclusão ou decla-
ração com a data de término do curso superior, informando o 
número do parecer de reconhecimento do curso junto ao MEC, 
histórico escolar (mesmo que parcial), bem como cópia legível 
dos comprovantes das atividades/eventos relacionadas.

3.3. - O curriculum vitae deverá ser entregue no momento 
em que adentrar a sala para realização da prova escrita, em 
envelope lacrado com identificação do candidato e nome do 
programa escolhido.

3.4. - O candidato que NÃO apresentar o curriculum vitae 
conforme descrito no item 3.3 não poderá realizar a prova e será 
automaticamente desclassificado do processo seletivo.

3.5. - Se na verificação do Curriculum vitae for detectada a 
ausência de algum documento ou que o candidato não atenda 
aos requisitos previstos no presente edital, será desclassificado 
do processo seletivo.

4. - No dia da prova, o candidato deverá levar, também, 
lápis preto, borracha e caneta de tinta azul ou preta.

5. - Não será admitido na sala de prova o candidato que se 
apresentar após o horário estabelecido.

6. - Durante a realização da prova NÃO será permitido ao 
candidato qualquer espécie de consulta nem o uso de calcula-
dora ou equipamento eletrônico, bem como a cópia de questões 
da prova, em qualquer local.

7. - A candidata lactante que necessitar amamentar durante 
a realização da prova poderá fazê-lo, devendo, para tanto, 
encaminhar, durante o período de inscrição, por SEDEX, à Coor-
denação do Processo Seletivo, a solicitação com a qualificação 
completa da candidata e os dados completos do responsável 
pela guarda da criança durante a prova.

7.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser 
acompanhada por uma fiscal.

7.2. Não haverá compensação do tempo de amamentação 
à duração da prova da candidata.

7.3. - Excetuada a situação prevista no subitem anterior, 
não será permitida a permanência de qualquer acompanhante 
nas dependências do local de realização de qualquer prova, 
podendo ocasionar inclusive a não participação do candidato 
no Processo Seletivo.

VII - CONVOCAÇÃO PARA A ENTREVISTA
1. - A convocação dos candidatos para a entrevista será 

divulgada no “site” www.fmb.unesp.br, no dia 12 de novembro 
de 2018, levando-se em consideração a classificação obtida na 
prova objetiva.

2. - Após a divulgação da convocação para a entrevista, 
recursos poderão ser protocolados em nome da Direção da 
Faculdade de Medicina de Botucatu, pessoalmente ou através 
de procurador, junto à Seção de Comunicações da FMB, entre 
os dias 13 e 14 de novembro 2018, das 9 ás 11 e das 14 às 17 
horas. Não serão aceitos quaisquer questionamentos, impugna-
ções ou recursos por meio eletrônico.

VIII – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. - A classificação final do candidato será dada pela média 

ponderada das notas obtidas nas provas das duas etapas, atri-
buídos os respectivos pesos;

2. - A média final deverá ser expressa por graus numéricos 
de 0 (zero) a 10 (dez), com aproximação centesimal;

3. - Se houver empate entre os candidatos, o critério de 
desempate obedecerá à seguinte ordem:

4. - Em caso de igualdade na pontuação final, expressa pela 
média ponderada das notas obtidas nas duas etapas, atribuídos 

4. - De acordo com a Resolução SS-7, de 12/01/1996, o 
PAP é reconhecido nos concursos públicos realizados no âmbito 
do SUS/SP.

5. - Ao final do Programa de Aprimoramento Profissional, os 
concluintes deverão apresentar TCC e/ou Monografia para fazer 
jus ao certificado de conclusão.

III – DAS EXIGÊNCIAS
Os candidatos deverão preencher os seguintes requisitos:
1. - Ser brasileiro ou naturalizado;
2. - Quando do sexo masculino, ter cumprido as obrigações 

com o Serviço Militar;
3. - Ter votado na última eleição ou ter justificado nos 

termos da lei;
4. - Estar habilitado para o exercício profissional;
5. - Ter concluído, ou estar concluindo o curso superior no 

ano de 2018, devendo o curso e a instituição de ensino serem 
reconhecidos pelo MEC;

6. - Possuir registro no respectivo Conselho Regional do 
Estado de São Paulo, ou protocolo de inscrição ou equivalente;

7. - Não receber remuneração laboral proveniente de rela-
ção empregatícia ou contratual com empresa pública ou privada 
vinculada ao SUS;

8. - Na eventualidade de vínculo empregatício entre o futuro 
participante do Programa de Aprimoramento quer com institui-
ção pública quer com instituição privada vinculada ao SUS, este 
deverá apresentar atestado expedido pelo empregador de que 
não receberá salários ou outro rendimento de qualquer natureza 
enquanto estiver matriculado no Programa de Aprimoramento 
Profissional;

9. - É vedado aos que já concluíram um Programa de 
Aprimoramento Profissional, ou interromperam fora do prazo de 
preenchimento das vagas, candidatar-se novamente ao progra-
ma, mesmo em outra instituição.

10. - Será dada acessibilidade aos candidatos portadores de 
deficiência ou com condições especiais, mediante especificação 
na ficha de inscrição e apresentação de laudo médico compro-
vando a deficiência. O candidato que não se identificar ou deixar 
de especificar o tipo/condição ou necessidade especial na ficha 
de inscrição, não terá sua prova preparada e/ou às condições 
especiais providenciadas, seja qual for o motivo alegado.

11. - O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará 
sujeito à análise de razoabilidade do solicitado.

IV - DAS INSCRIÇÕES
- - As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Inter-

net, no “site” www.fmb.unesp.br
1. - Ao inscrever-se, o candidato estará declarando sob 

as penas da Lei que concluiu o curso de graduação exigido, 
devidamente autorizado e reconhecido pelo Ministério da 
Educação – MEC, ou irá concluí-lo até a data de matrícula no 
Programa pretendido.

2. - O candidato deverá ler atentamente o Edital, preencher 
o formulário de inscrição e transmitir os dados pela Internet, 
sendo de total responsabilidade do candidato à informação dos 
dados cadastrais no ato da inscrição, sob as penas da Lei.

3. - A bibliografia dos programas estará disponível durante 
o período de inscrições, no site www.fmb.unesp.br.

4. - Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o “site” 
www.fmb.unesp.br a partir das 9 horas do dia 08 de outubro, até 
às 16 horas do dia 22 de outubro de 2018 (horário de Brasília) 
quando o sistema de inscrições será encerrado.

5. - O candidato deverá localizar os links correlatos ao 
processo seletivo para preenchimento das vagas dos Programas 
de Aprimoramento Profissional para 2019, preencher a ficha de 
inscrição que deverá ser enviada “on line” pela Internet.

6. - Após o preenchimento e envio da ficha de inscrição pela 
Internet, o sistema informará o número do protocolo de inscri-
ção e a opção de gerar e imprimir o boleto bancário referente ao 
pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 160,00 (cento 
e sessenta reais) que poderá ser pago em qualquer agência 
bancária, até o dia 22 de outubro de 2018.

7. - O candidato que prestar informação falsa ou inexata, 
que não satisfaça as condições estabelecidas neste Edital, terá 
sua inscrição cancelada. Em conseqüência, serão anulados todos 
os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado e o fato seja 
constatado posteriormente.

8. - As informações prestadas na ficha de inscrição são de 
inteira responsabilidade do candidato, cabendo à Faculdade de 
Medicina de Botucatu, o direito de excluir do Processo Seletivo 
aquele que preenchê-la com dados incorretos ou inverídicos, 
ainda que constatado posteriormente.

9. - Somente serão aceitas inscrições com o pagamento 
efetuado através do boleto bancário gerado pelo sistema de 
inscrições.

10. - A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação 
pelo banco do pagamento do boleto, gerado pelo sistema.

11. - Não serão aceitas inscrições cujo pagamento da 
devida taxa for realizado por depósito em caixa eletrônico, pelo 
correio, fac-simile, transferência ou depósito em conta corrente, 
DOC, ordem de pagamento, condicionais, extemporâneas ou por 
quaisquer outros meios que não os estabelecidos neste Edital.

12. - Não será efetivada a inscrição quando a ficha de ins-
crição estiver incompleta, as informações não forem verdadeiras 
e o boleto bancário gerado pelo sistema não for pago até o dia 
22/10/2018.

13. - A Faculdade de Medicina de Botucatu não se responsa-
bilizará por solicitação de inscrição não recebida, por motivos de 
ordem técnica de computadores ou falha de comunicação, que 
impossibilitarem a transferência de dados.

14. - Em cumprimento à legislação em vigor, nos dias 08 e 
09 de outubro de 2018, no horário das 10 às 16 horas, imprete-
rivelmente, será recebida a pré-inscrição, com pedido de redução 
de 50% do valor da taxa de inscrição (Lei Estadual nº 12.782, 
de 20/12/2007), para os candidatos que CUMULATIVAMENTE 
sejam estudantes regularmente matriculados em cursos supe-
riores, em nível de graduação ou de pós-graduação; percebam 
remuneração mensal inferior a dois salários mínimos, ou estejam 
desempregados.

15. - Para tanto, o candidato deverá acessar o site www.
fmb.unesp.br preencher e imprimir o formulário respectivo, que 
deverá ser assinado e entregue, pessoalmente, ou através de 
procurador legal, juntamente com os documentos comprobató-
rios exigidos em Lei, até o dia 10 de outubro de 2018, na Dire-
toria Técnica Acadêmica da FMB (Setor de Residência Médica), 
localizada no prédio administrativo da Faculdade de Medicina 
de Botucatu, Campus da UNESP de Botucatu-SP. Os documentos 
comprobatórios citados acima deverão ser entregues por meio 
de cópias reprográficas simples, acompanhados dos originais, 
com os quais serão cotejadas.

16. - Não serão aceitos documentos pelo Correio, ou qual-
quer outra forma de encaminhamento.

17. - No caso de emprego de fraude pelo candidato benefi-
ciado pela redução da taxa de inscrição serão adotados os pro-
cedimentos indicados no artigo 4º da Lei 12.782, de 20/12/2007 
e, se confirmada à presença de ilícito, fica o candidato imediata-
mente excluído do processo seletivo, notificando-se o Ministério 
Público sobre o fato.

18. - A condição de desempregado, referida o inciso II do 
artigo 1º da Lei Estadual nº 12.782, será comprovada mediante 
a apresentação de cópia das páginas da Carteira de Trabalho 
e Previdência Social que contenham foto, qualificação civil e o 
último contrato de trabalho do candidato, com a correspondente 
anotação de saída, ou de documento idôneo que comprove que 
este, anteriormente à inscrição no concurso de que trata este 
edital, teve extinto: vínculo empregatício; vínculo estatutário 
com o poder público ou encerrou o exercício de atividade legal-
mente reconhecida como autônoma.

19. - Serão considerados desempregados os candidatos que, 
tendo estado empregado em algum momento nos últimos 12 
meses, estiverem sem trabalho no período da inscrição.

20. - O candidato que apenas estudou e nunca teve vínculo 
empregatício, não é considerado desempregado.

Os candidatos deverão comparecer à Assistência Acadê-
mica do ICMC (sala 4-006) com, ao menos, quinze minutos de 
antecedência do início do concurso, para assinatura da lista de 
presença.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Faculdade de Medicina
 PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 

DO
PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL NA 

ÁREA DA SAÚDE – PAP – 2019.
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE – SES – SP
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP
EDITAL Nº 047/2018-FM/DTA
A FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - UNESP e 

sua Comissão dos Programas de Aprimoramento Profissional, 
conforme dispõe a legislação vigente, tornam público que no 
período de 08 a 22 de outubro de 2018, somente através da 
Internet, estarão abertas as INSCRIÇÕES do Processo Seletivo 
para preenchimento das vagas dos Programas de Aprimoramen-
to Profissional para 2019, obedecidas as seguintes condições:

I – DOS PROGRAMAS OFERECIDOS
1. - Os programas serão desenvolvidos em 40 horas sema-

nais, com duração de 1 ou 2 anos e carga horária de 1860 horas 
por ano de atividade.

2. - O número de vagas oferecidas corresponde ao número 
de bolsas autorizadas pela Secretaria de Estado da Saúde – SES.

DEPARTAMENTO / PROGRAMA / FORMAÇÃO PROFISSIO-
NAL EXIGIDA - DURAÇÃO ANOS - VAGAS PREVISTAS

CIRURGIA E ORTOPEDIA
Fisioterapia (6) - 1 - 6 (seis)
Fisioterapia em Terapia Intensiva (6) - 1 - 1 (uma)
Terapia Ocupacional em Reabilitação Física Infanto Juvenil 

(16) - 1 - 1 (uma)
CLÍNICA MÉDICA
Abordagem Nutricional em Doenças Endócrinas e Metabó-

licas (10) - 1 - 2 (duas)
Administração em Serviços de Nutrição e Dietética (10) - 

1 - 1 (uma)
Análises Clínicas: Nefrologia (1,2,3,9,10,18) - 1 - 2 (duas)
Dietoterapia em Insuficiência Renal Crônica (10) - 1 - 2 

(duas)
Enfermagem em Diálise (8) - 1 - 1 (uma)
Inovação Tecnológica em Diagnóstico e Pesquisa Laborato-

rial (1,2,5,18) - 2 - 2 (duas)
Nutrição Clínica Hospitalar (10) - 1 - 2 (duas)
Nutrição em Doenças Crônicas (10) - 1 - 2 (duas)
Nutrição em Gastroenterologia (10) - 1 - 1 (uma)
Pesquisa Clínica em Gastroenterologia e Hepatologia 

(1,2,5,6,8,10,15) - 1 - 1 (uma)
Psicologia Hospitalar em Diálise (13) - 2 - 1 (uma)
Psicologia Hospitalar em Gastroenterologia (13) - 2 - 1 

(uma)
Serviço Social em Diálise (15) - 1 - 1 (uma)
Tecnologias da Informação em Saúde (20,21,22,23) - 2 - 1 

(uma)
DOENÇAS TROPICAIS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Animais Peçonhentos (1,2,9,18,19) - 2 - 2 (duas)
Imunologia de Moléstias Infecciosas e Parasitárias (1,2,18) 

- 1 - 2 (duas)
Micologia Médica (1,2,5,8,9,18) - 1 - 2 (duas)
Nutrição em Doenças Tropicais (10) - 1 - 2 (duas)
Radiobiologia, Fotobiologia e Imagenologia (1,2,24) - 1 - 2 

(duas)
ENFERMAGEM
Enfermagem em Hematologia e Hemoterapia (8) - 1 - 1 

(uma)
Enfermagem em Neonatologia (8) - 1 - 1 (uma)
Enfermagem em Terapia Intensiva (8) - 1 - 1 (uma)
Farmácia Hospitalar (5) - 1 - 1 (uma)
NEUROLOGIA E PSIQUIATRIA
Psicologia da Saúde (13) - 2 - 2 (duas)
Psicologia Hospitalar em Pediatria (13) - 2 - 1 (uma)
Serviço Social em Saúde Mental (15) - 1 - 1 (uma)
Terapia Ocupacional em Atenção Psicossocial (16) - 1 - 1 

(uma)
Terapia Ocupacional em Saúde Mental (16) - 1 - 1 (uma)
OFTALMO/OTORRINO. E CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO
Fonoaudiologia – Audiologia (7) - 1 - 1 (uma)
Nutrição Clínica em Cirurgia de Cabeça e Pescoço (10) - 1 

- 1 (uma)
PATOLOGIA
Citologia Oncótica (1,2,5) - 1 - 2 (duas)
PEDIATRIA
Imunopatologia Clínica Laboratorial (1,2,3,5) - 1 - 2 (duas)
Nutrição Clínica em Pediatria (10) - 1 - 2 (duas)
SAÚDE PÚBLICA
Enfermagem em Saúde Pública (8) - 1 - 1 (uma)
Laboratório em Metabolismo Nutricional e Desportivo 

(1,2,10,18) - 1 - 2 (duas)
Nutrição Dietética Preventiva e Desportiva (5,8,10) - 1 - 2 

(duas)
Nutrição Clínica e Nutrição em Saúde Pública (10) - 1 - 2 

(duas)
Medicina Comportamental: Modificação do estilo de vida 

com prática de exercícios físicos preventivos e terapêutica à 
promoção da saúde (6,17) - 1 - 2 (duas)

Psicologia em Saúde Pública (13) - 1 - 1 (uma)
Saúde Escolar (8,12,15) - 1 - 1 (uma)
Saúde Pública (2,4,6,8,13,15,25) - 1 - 1 (uma)
Serviço Social em Saúde Pública (15) - 1 - 1 (uma)
UROLOGIA
Hemoterapia (1,2,18,23) - 2 - 1 (uma)
Imunohematologia (1,2) - 1 - 1 (uma)
CURSO SUPERIOR DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EXIGIDA
CURSO - CÓDIGO - CURSO - CÓDIGO
Biologia - 1 - Química - Não há Programa
Biomédicas - 2 - Serviço Social - 15
Bioquímica - 3 - Terapia Ocupacional - 16
Ciências Sociais - 4 - Educação Física - 17
Farmácia - 5 - Farmácia e Bioquímica - 18
Fisioterapia - 6 - Zootecnia - 19
Fonoaudiologia - 7 - Computação, Informática e Sistemas 

da Informação - 20
Enfermagem - 8 - Design e Comunicação em Mídias Digi-

tais - 21
Medicina Veterinária - 9 - Produção Audiovisual e Multi-

mídia - 22
Nutrição - 10 - Tecnologia da Informação em Saúde - 23
Odontologia - 11 - Física Médica - 24
Pedagogia - Não há Programa - Saúde Coletiva - 25
Psicologia - 13
II - DO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL
1. - O Programa de Aprimoramento Profissional terá início 

em 01 de março de 2019;
2. - Os candidatos matriculados receberão bolsa de estudo 

financiada pela Secretaria de Estado de Saúde. O valor bruto 
da bolsa é de R$ 1.044,70 (um mil e quarenta e quatro reais e 
setenta centavos) por mês – ano base 2018 e sofrerá desconto 
mensal de contribuição previdenciária (INSS).

3. - Durante o curso, o aprimorando não poderá ter vínculo 
empregatício com instituições que recebam recursos do Sistema 
Único de Saúde – SUS.

II. - prova de que é portador do título de Livre-Docente 
outorgado pela USP ou por ela reconhecido.

III. - prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino;

IV. - título de eleitor;
V. - comprovante(s) de votação da última eleição, prova de 

pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
§1º - Elementos comprobatórios do memorial referido no 

inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais 
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até 
o último dia útil que antecede o início do concurso.

§2º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados 
das exigências referidas nos incisos III e IV, desde que as tenham 
cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

§3º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se 
encontram em sua situação regular no Brasil.

§4º - O candidato estrangeiro aprovado no concurso e 
indicado para o preenchimento do cargo só poderá tomar posse 
se apresentar visto temporário ou permanente que faculte o 
exercício de atividade remunerada no Brasil.

§5º - Caso o candidato não satisfaça a exigência do inciso II, 
e desde que não pertença a nenhuma categoria docente na USP, 
poderá requerer sua inscrição como especialista de reconhecido 
valor, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 80 do Estatuto 
da USP, o que dependerá da aprovação de dois terços dos mem-
bros da Congregação.

§6º - 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.

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, em seu aspecto 
formal, publicando-se a decisão em edital.

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

3. - As provas constarão de:
I. - julgamento dos títulos - peso 7;
II. - prova pública oral de erudição - peso 1;
III. - prova pública de arguição - peso 2;
§1º - A convocação dos inscritos para a realização das 

provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
§2º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário 

estabelecido não poderão realizar as provas.
4. - O julgamento dos títulos, expresso mediante nota 

global, deverá refletir os méritos do candidato como resultado 
da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividades, 
compreendendo:

I. - produção científica, literária, filosófica ou artística;
II. - atividade didática universitária;
III. - atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
IV. - atividade de formação e orientação de discípulos;
V. - atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
VI. - diplomas e outras dignidades universitárias.
Parágrafo único: No julgamento dos títulos deverão preva-

lecer as atividades desempenhadas nos cinco anos anteriores 
à inscrição.

5. - A prova pública oral de erudição será pública e realizada 
com base no programa previsto neste edital, de acordo com o 
artigo 156 do Regimento Geral da Universidade de São Paulo:

I. - compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhi-
do pelo candidato é pertinente ao programa acima mencionado.

II. - o candidato, em sua exposição, não poderá exceder a 
sessenta minutos;

III. - ao final da apresentação, cada membro da comissão 
poderá solicitar esclarecimentos ao candidato, não podendo o 
tempo máximo, entre perguntas e respostas, superar sessenta 
minutos.

IV. - cada examinador, após o término da prova de erudição 
de todos os candidatos, dará a nota, encerrando-a em envelope 
individual.

6. - Ao término da apreciação das provas, cada candidato 
terá de cada examinador uma nota final que será a média 
ponderada das notas por ele conferidas, observados os pesos 
fixados no item 3.

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

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

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

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

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

12. - A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprova-
ção em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias 
Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, VI da Lei 
nº 10.261/68.

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

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

15. - O concurso terá validade imediata e será proposto 
para nomeação somente o candidato indicado para o cargo 
posto em concurso.

16. - O candidato será convocado para posse pelo Diário 
Oficial do Estado.

Mais informações, bem como as normas pertinentes ao 
concurso, encontram-se à disposição dos interessados na Assis-
tência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia da Universidade de São Paulo, sita na Av. Prof. Dr. 
Orlando Marques de Oliveira, 87, Cidade Universitária, São 
Paulo/SP, ou pelo telefone (11) 3091-7671/8358/0904.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E 
DE COMPUTAÇÃO
 Edital ATAc/ICMC/USP nº 066/2018
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início no dia 17 de outubro de 2018, às 08h30, na sala 

3-002 do Bloco 3 do ICMC-USP, situado à Avenida Trabalhador 
Sãocarlense, nº 400, São Carlos-SP, o concurso para obtenção 
do Título de Livre-Docente, junto ao Departamento de Mate-
mática, referente ao edital de abertura Edital ATAc/ICMC/USP 
nº 051/2018, para o qual estão inscritos os candidatos Evandro 
Raimundo da Silva, Fernando Manfio, Ricardo Parreira da Silva e 
Marcio Antonio Jorge da Silva.

A Comissão Julgadora estará constituída dos seguintes 
membros:

Titulares:
Prof. Titular Ali Tahzibi - ICMC-USP
Profa. Associada Miriam Garcia Manoel - ICMC-USP
Prof. Titular Francesco Mercuri - IMECC-UNICAMP
Prof. Titular Olímpio Hiroshi Miyagaki - DM-UFJF
Prof. Titular Severino Toscano do Rêgo Melo - IME-USP
Respectivos Suplentes:
Prof. Associado Igor Mencattini – ICMC-USP
Prof. Associado Raimundo Nonato Araújo dos Santos – 

ICMC-USP
Prof. Titular Pedro Luiz Queiroz Pergher – DM-UFSCar
Prof. Associado Mahendra Prasad Panthee - IMECC-UNI-

CAMP
Profa. Associado Marcelo Rempel Ebert - FFCLRP-USP
Ficam, pelo presente edital, convocados os candidatos e a 

Comissão Julgadora acima mencionados.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
terça-feira, 25 de setembro de 2018 às 01:43:19.


