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Edital ATAc-38/2022 

 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO O 

PROVIMENTO DE 1 (UM) CARGO DE PROFESSOR DOUTOR JUNTO AO DEPARTAMENTO 

DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO DA ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO 

CARLOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

O Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo 

torna público a todos os interessados que, de acordo com o decidido pela 

Congregação em sessão realizada em 5/8/2022, estarão abertas, pelo prazo de 90 

(noventa) dias, com início às 8 horas (horário de Brasília) do dia 12/8/2022 e término 

às 17 horas (horário de Brasília) do dia 10/11/2022, as inscrições ao concurso público 

de títulos e provas para provimento de 1 (um) cargo de Professor Doutor, referência 

MS-3, em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), 

claro/cargo  nº 1235656, com o salário de R$ 13.357,25 (março/2022), junto ao 

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação, na área de 

conhecimento Automação – Disciplinas SEL0406 - Automação; SEL0430 - Laboratório 

de Automação; SEL0431 - Laboratório de Controle de Processos Industriais e  SEL0432 

- Redes de Comunicação Industrial, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do 

Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que segue: 

- Automação pneumática, eletropneumática, hidráulica e eletrohidráullca 

- Sistemas a eventos discretos e teoria de controle supervisório 

- Dimensionamento, especificação e programação de CLPs 

- Projeto, normas e legislações sobre segurança funcional para máquinas e sistemas 

de automação 

- Arquiteturas de automação industrial,  interfaces e normas para sistemas SCADA e 

SDCD 

- Documentação técnica e fluxogramas para projetos de automação industrial 

- Redes industriais sem fio, seriais e baseadas em Ethernet de tempo real 

- Projeto de sistemas de automação em áreas classificadas (Ex) 

- Instrumentação e servo acionamento para automação da manufatura e de 

indústrias de processo 

-  Segurança cibernética em instalações e redes industriais 

- Indústria 4.0 e Internet das coisas industrial: conceitos, tecnologias habilitadoras e 

arquiteturas 

 

O concurso será regido pelos princípios constitucionais, notadamente o da 

impessoalidade, bem como pelo disposto no Estatuto e no Regimento Geral da 

Universidade de São Paulo e no Regimento da Escola de Engenharia de São Carlos. 

 

1. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link 

https://uspdigital.usp.br/gr/admissao no período acima indicado, devendo o 

candidato apresentar requerimento dirigido ao Diretor da Escola de Engenharia de 

São Carlos, contendo dados pessoais 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 méritos, em formato digital; 

https://uspdigital.usp.br/gr/admissao


II – prova de que é portador do título de Doutor outorgado pela USP, por ela 

reconhecido ou de validade nacional; 

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

IV – título de eleitor; 

V – certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstanciada emitidas pela Justiça 

Eleitoral há menos de 30 dias do início do período de inscrições; 

VI – comprovação de vacinação contra a Covid-19 (esquema vacinal completo) e 

de eventuais doses de reforço. 

§ 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 - Não serão admitidos como comprovação dos itens constantes do memorial 

links de Dropbox ou Google Drive ou qualquer outro remetendo a página passível 

de alteração pelo próprio candidato. 

§ 3º - Para fins do inciso II, não serão aceitas atas de defesa sem informação sobre 

homologação quando a concessão do título de Doutor depender dessa 

providência no âmbito da Instituição de Ensino emissora, ficando o candidato 

desde já ciente de que neste caso a ausência de comprovação sobre tal 

homologação implicará o indeferimento de sua inscrição. 

§ 4º - 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. 

§ 5º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das exigências dos incisos III, IV 

e V, devendo comprovar que se encontram em situação regular no Brasil. 

§ 6º - 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. 

§ 7º - 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. 

§ 8º - Para fins do inciso VI, ressalvado o disposto no § 9º, serão aceitos como 

comprovante: 

1. o cartão físico de vacinação fornecido no posto onde a pessoa foi vacinada; 

2. o certificado nacional de vacinação de Covid-19, disponível no aplicativo ou na 

versão web do Conecte SUS Cidadão (https://conectesus.saude.gov.br/home); 

3. o certificado digital de vacinação contra a Covid-19 disponível no aplicativo 

Poupatempo Digital; 

4. eventuais passaportes da vacina instituídos pelo Poder Público, desde que seja 

possível verificar sua autenticidade. 



§ 9º - Excepcionalmente, caso o candidato esteja dispensado de receber vacinas 

contra a Covid-19 por razões médicas, deverá apresentar documentação apta a 

comprovar a dispensa, a qual será analisada pelas instâncias competentes da 

Universidade, indeferindo-se a inscrição na hipótese de a documentação não se 

prestar à dispensa pretendida. 

§ 10 - É de integral responsabilidade do candidato a realização do upload de cada 

um de seus documentos no campo específico indicado pelo sistema constante do 

link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, ficando o candidato desde já ciente de 

que a realização de upload de documentos em ordem diversa da ali estabelecida 

implicará o indeferimento de sua inscrição. 

§ 11 - É de integral responsabilidade do candidato a apresentação de seus 

documentos em sua inteireza (frente e verso) e em arquivo legível, ficando o 

candidato desde já ciente de que, se não sanar durante o prazo de inscrições 

eventual irregularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, sua 

inscrição será indeferida. 

§ 12 - Não será admitida a apresentação extemporânea de documentos pelo 

candidato, ainda que em grau de recurso. 

2. As inscrições serão julgadas pela Congregação da Escola de Engenharia de São 

Carlos, 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. O concurso será realizado segundo critérios objetivos, em duas fases, por meio de 

atribuição de notas em provas, assim divididas: 

1ª fase (eliminatória) – prova escrita – peso 2 

2ª fase –  I) julgamento do memorial com prova pública de arguição - peso 4 

 II) prova didática - peso 4 

§ 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. 

§ 3º - Nos termos do art. 5º da Portaria GR 7687/2021, é obrigatória a comprovação 

de vacinação contra a Covid-19 (esquema vacinal completo) e de eventuais doses 

de reforço em todas as atividades desenvolvidas nos campi da Universidade, 

ficando eliminados os candidatos que não atenderem a essa exigência. 

I – Primeira fase: PROVA ESCRITA – Caráter Eliminatório 

4. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral e doutrinária, será 

realizada de acordo com o disposto no art. 139, e seu parágrafo único, do 

Regimento Geral da USP. 



I – a comissão organizará uma lista de dez pontos, com base no programa do 

concurso e dela dará conhecimento aos candidatos, 24 (vinte e quatro) horas 

antes do sorteio do ponto, sendo permitido exigir-se dos candidatos a realização de 

outras atividades nesse período; 

II – o candidato poderá propor a substituição 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; 

III – sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de cinco horas de duração da 

prova; 

IV – durante sessenta minutos, após o sorteio, será permitida a consulta a livros, 

periódicos e outros documentos bibliográficos; 

V – as anotações efetuadas durante o período de consulta poderão ser utilizadas 

no decorrer da prova, devendo ser feitas em papel rubricado pela comissão e 

anexadas ao texto final; 

VI – a prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, deverá ser 

reproduzida em cópias que serão entregues aos membros da comissão julgadora, 

ao se abrir a sessão; 

VII – cada prova será avaliada, individualmente, pelos membros da comissão 

julgadora; 

VIII – serão considerados habilitados para a 2ª fase os candidatos que obtiverem, da 

maioria dos membros da comissão julgadora, nota mínima sete; 

IX – a comissão julgadora apresentará, em sessão pública, as notas recebidas pelos 

candidatos. 

5. Participarão da segunda fase somente os candidatos aprovados na primeira fase. 

II – Segunda fase: PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO MEMORIAL E 

PROVA DIDÁTICA 

PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO MEMORIAL 

6. 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 apreciará: 

I – produção científica, literária, filosófica ou artística; 

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. 

 

PROVA DIDÁTICA  



7. 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 concurso, organizará uma lista 

de dez pontos, da qual os candidatos tomarão conhecimento imediatamente 

antes do sorteio do ponto; 

II – o candidato poderá propor a substituição 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; 

III – a realização da prova far-se-á 24 (vinte e quatro) horas após o sorteio do ponto 

as quais serão de livre disposição do candidato, não se exigindo dele nesse período 

a realização de outras atividades; 

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

V – 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. 

VI – quando atingido o 60º (sexagésimo) minuto de prova, a Comissão Julgadora 

deverá interromper o candidato; 

VII – se a exposição do candidato encerrar-se aquém do 40º minuto de prova, 

deverão os examinadores conferir nota zero ao candidato na respectiva prova. 

JULGAMENTO DA 2ª FASE 

8. 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 nas duas fases, observados os pesos mencionados no item 3. 

9. As notas das provas poderão variar de zero a dez, com aproximação até a 

primeira casa decimal. 

10. A nota obtida pelo candidato aprovado na prova escrita irá compor a média 

final da segunda fase, com peso 2. 

11. O resultado do concurso será proclamado pela comissão julgadora 

imediatamente após seu término, em sessão pública. 

12. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, da maioria dos 

examinadores, nota final mínima sete. 

13. A indicação dos candidatos será feita por examinador, segundo as notas por ele 

conferidas. 

14. Será proposto para nomeação o candidato que obtiver o maior número de 

indicações da comissão julgadora. 

15. A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprovação em exame médico 

realizado pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado – DPME, nos termos do 

Artigo 47, VI, da Lei nº 10.261/68. 



16. A nomeação do docente aprovado no concurso, assim como as demais 

providências decorrentes, serão regidas pelos termos da Resolução nº 7271 de 2016. 

17. O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatício exclusivo com a USP, 

nos termos do artigo 197 do Regimento Geral da USP. 

18. O concurso terá validade imediata e será proposto para nomeação somente o 

candidato indicado para o cargo posto em concurso. 

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

20. Informações adicionais, bem como as normas pertinentes ao concurso, 

encontram-se à disposição dos interessados no Serviço de Assistência aos 

Colegiados da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 

Avenida Trabalhador São-carlense, 400, bloco E-1, 1º andar, São Carlos – SP – CEP 

13566-590 ou pelo e-mail colegiados@eesc.usp.br. 

 

mailto:colegiados@eesc.usp.br


204 – São Paulo, 132 (161) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I quinta-feira, 11 de agosto de 2022

§ 11 - É de integral responsabilidade do candidato a 
apresentação de seus documentos em sua inteireza (frente e 
verso) e em arquivo legível, ficando o candidato desde já ciente 
de que, se não sanar durante o prazo de inscrições eventual 
irregularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, 
sua inscrição será indeferida.

§ 12 - Não será admitida a apresentação extemporânea 
de documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.

2. As inscrições serão julgadas pela Congregação da Escola 
de Engenharia de São Carlos, em seu aspecto formal, publican-
do-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. O concurso será realizado segundo critérios objetivos, 
em duas fases, por meio de atribuição de notas em provas, 
assim divididas:

1ª fase (eliminatória) – prova escrita – peso 2
2ª fase – I) julgamento do memorial com prova pública de 

arguição - peso 4
II) prova didática - peso 4
§ 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.
§ 3º - Nos termos do art. 5º da Portaria GR 7687/2021, 

é obrigatória a comprovação de vacinação contra a Covid-19 
(esquema vacinal completo) e de eventuais doses de reforço em 
todas as atividades desenvolvidas nos campi da Universidade, 
ficando eliminados os candidatos que não atenderem a essa 
exigência.

I – Primeira fase: PROVA ESCRITA – Caráter Eliminatório
4. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral 

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

I – a comissão organizará uma lista de dez pontos, com 
base no programa do concurso e dela dará conhecimento aos 
candidatos, 24 (vinte e quatro) horas antes do sorteio do ponto, 
sendo permitido exigir-se dos candidatos a realização de outras 
atividades nesse período;

II – o candidato poderá propor a substituição 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 proce-
dência da alegação;

III – sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

IV – durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos;

V – as anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;

VI – a prova, que será lida em sessão pública pelo candida-
to, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VII – cada prova será avaliada, individualmente, pelos mem-
bros da comissão julgadora;

VIII – serão considerados habilitados para a 2ª fase os 
candidatos que obtiverem, da maioria dos membros da comissão 
julgadora, nota mínima sete;

IX – a comissão julgadora apresentará, em sessão pública, 
as notas recebidas pelos candidatos.

5. Participarão da segunda fase somente os candidatos 
aprovados na primeira fase.

II – Segunda fase: PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGA-
MENTO DO MEMORIAL E PROVA DIDÁTICA

PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO 
MEMORIAL

6. 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 
apreciará:

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
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.
PROVA DIDÁTICA
7. A prova didática será pública, com a duração mínima de 

quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre o pro-
grama 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 – o candidato poderá propor a substituição 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 proce-
dência da alegação;

III – a realização da prova far-se-á 24 (vinte e quatro) horas 
após o sorteio do ponto as quais serão de livre disposição do 
candidato, não se exigindo dele nesse período a realização de 
outras atividades;

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

V – 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.

VI – quando atingido o 60º (sexagésimo) minuto de prova, a 
Comissão Julgadora deverá interromper o candidato;

VII – se a exposição do candidato encerrar-se aquém do 40º 
minuto de prova, deverão os examinadores conferir nota zero ao 
candidato na respectiva prova.

JULGAMENTO DA 2ª FASE
8. 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 nas duas fases, observados os pesos 
mencionados no item 3.

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

10. A nota obtida pelo candidato aprovado na prova escrita 
irá compor a média final da segunda fase, com peso 2.

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

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

13. A indicação dos candidatos será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas.

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

15. 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.

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

habilitados os candidatos doutores Cleginaldo Pereira De Carva-
lho, José Eduardo Holler Branco e Fabrício Maciel Gomes, e 
submete, à Egrégia Congregação da Escola de Engenharia de 
Lorena, a indicação do candidato doutor José Eduardo Holler 
Branco, pela maioria dos membros da comissão julgadora, para 
prover um cargo de Professor Doutor, referência MS-3.1, em 
RDIDP, junto ao Departamento de Engenharia Química da Escola 
de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo, nos 
termos do Edital ATAc/EEL/USP 30/2019. (Proc. 
2019.1.1405.88.8).”. Assinou a Comissão Julgadora em 23 de 
junho de 2022.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Edital ATAc-38/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 1 (UM) CARGO 
DE PROFESSOR DOUTOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ENGE-
NHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO DA ESCOLA DE ENGE-
NHARIA DE SÃO CARLOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo torna público a todos os interes-
sados que, de acordo com o decidido pela Congregação em 
sessão realizada em 5/8/2022, estarão abertas, pelo prazo de 
90 (noventa) dias, com início às 8 horas (horário de Brasília) 
do dia 12/8/2022 e término às 17 horas (horário de Brasília) do 
dia 10/11/2022, as inscrições ao concurso público de títulos e 
provas para provimento de 1 (um) cargo de Professor Doutor, 
referência MS-3, em Regime de Dedicação Integral à Docência e 
à Pesquisa (RDIDP), claro/cargo nº 1235656, com o salário de R$ 
13.357,25 (março/2022), junto ao Departamento de Engenharia 
Elétrica e de Computação, na área de conhecimento Automação 
– Disciplinas SEL0406 - Automação; SEL0430 - Laboratório de 
Automação; SEL0431 - Laboratório de Controle de Processos 
Industriais e SEL0432 - Redes de Comunicação Industrial, nos 
termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e 
o respectivo programa que segue:

- Automação pneumática, eletropneumática, hidráulica e 
eletrohidráullca

- Sistemas a eventos discretos e teoria de controle super-
visório

- Dimensionamento, especificação e programação de CLPs
- Projeto, normas e legislações sobre segurança funcional 

para máquinas e sistemas de automação
- Arquiteturas de automação industrial, interfaces e normas 

para sistemas SCADA e SDCD
- Documentação técnica e fluxogramas para projetos de 

automação industrial
- Redes industriais sem fio, seriais e baseadas em Ethernet 

de tempo real
- Projeto de sistemas de automação em áreas classificadas 

(Ex)
- Instrumentação e servo acionamento para automação da 

manufatura e de indústrias de processo
- Segurança cibernética em instalações e redes industriais
- Indústria 4.0 e Internet das coisas industrial: conceitos, 

tecnologias habilitadoras e arquiteturas
O concurso será regido pelos princípios constitucionais, 

notadamente o da impessoalidade, bem como pelo disposto no 
Estatuto e no Regimento Geral da Universidade de São Paulo e 
no Regimento da Escola de Engenharia de São Carlos.

1. 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 de Engenharia de 
São Carlos, contendo dados pessoais 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;

II – prova de que é portador do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

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

IV – título de eleitor;
V – certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstancia-

da emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do início 
do período de inscrições;

VI – comprovação de vacinação contra a Covid-19 (esque-
ma vacinal completo) e de eventuais doses de reforço.

§ 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 - Não serão admitidos como comprovação dos itens 
constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou 
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo 
próprio candidato.

§ 3º - Para fins do inciso II, não serão aceitas atas de defesa 
sem informação sobre homologação quando a concessão do 
título de Doutor depender dessa providência no âmbito da 
Instituição de Ensino emissora, ficando o candidato desde já 
ciente de que neste caso a ausência de comprovação sobre tal 
homologação implicará o indeferimento de sua inscrição.

§ 4º - 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.

§ 5º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se 
encontram em situação regular no Brasil.

§ 6º - 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.

§ 7º - 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.

§ 8º - Para fins do inciso VI, ressalvado o disposto no § 9º, 
serão aceitos como comprovante:

1. o cartão físico de vacinação fornecido no posto onde a 
pessoa foi vacinada;

2. o certificado nacional de vacinação de Covid-19, dispo-
nível no aplicativo ou na versão web do Conecte SUS Cidadão 
(https://conectesus.saude.gov.br/home);

3. o certificado digital de vacinação contra a Covid-19 
disponível no aplicativo Poupatempo Digital;

4. eventuais passaportes da vacina instituídos pelo Poder 
Público, desde que seja possível verificar sua autenticidade.

§ 9º - Excepcionalmente, caso o candidato esteja dispen-
sado de receber vacinas contra a Covid-19 por razões médicas, 
deverá apresentar documentação apta a comprovar a dispensa, 
a qual será analisada pelas instâncias competentes da Universi-
dade, indeferindo-se a inscrição na hipótese de a documentação 
não se prestar à dispensa pretendida.

§ 10 - É de integral responsabilidade do candidato a rea-
lização do upload de cada um de seus documentos no campo 
específico indicado pelo sistema constante do link https://uspdi-
gital.usp.br/gr/admissao, ficando o candidato desde já ciente de 
que a realização de upload de documentos em ordem diversa 
da ali estabelecida implicará o indeferimento de sua inscrição.

Carlos Alberto Moreira dos Santos (LOQ/EEL/USP), Prof. Dr. Mar-
cel Andreotti Musetti (EESC/USP), Prof. Dr. Marco Aurélio de 
Mesquita (POLI/USP) e Prof. Dr. Mateus Cecílio Gerolamo (EESC/
USP), com a presença dos candidatos Doutores: Cleginaldo 
Pereira De Carvalho, José Eduardo Holler Branco, Roque Antônio 
De Moura, Valter De Souza Filho, Fabrício Maciel Gomes e Lucio 
Garcia Veraldo Junior. A seguir, no mesmo local, em sessão 
fechada, a Comissão Julgadora deu início aos trabalhos, com a 
elaboração do CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DA PRIMEIRA 
FASE e da LISTA DE PONTOS PARA A PROVA ESCRITA, de acordo 
com o programa constante no Edital. Em seguida, em sessão 
pública, os candidatos tomaram ciência do CRONOGRAMA DOS 
TRABALHOS DA PRIMEIRA FASE, do qual declararam estar cien-
tes e de acordo. Às 8 horas e 25 minutos, todos os candidatos 
presentes tomaram ciência da LISTA DE PONTOS PARA A PROVA 
ESCRITA e declararam estar de acordo com os temas propostos. 
No dia 21 de junho de 2022, às 8 horas e 28 minutos, no Audi-
tório da Biblioteca da Área I da EEL/USP, os candidatos, que 
tomaram ciência da lista de pontos com a antecedência regi-
mental de 24 horas, apresentaram-se para realizar a prova 
escrita. O Dr. Cleginaldo Pereira de Carvalho procedeu ao sorteio 
do ponto, que foi o de nº “7”: “Planejamento e Controle de 
Estoques”. Às 8 horas e 33 minutos, os candidatos receberam 
folhas de papel rubricadas pela Comissão Julgadora, para ano-
tações durante o período da consulta, que durou 60 minutos. Às 
9 horas e 33 minutos, os candidatos, munidos das folhas de 
anotações e das folhas para a redação da prova, deram início à 
redação da prova, dispondo de 4 (quatro) horas para isso. Os 
candidatos não fizeram uso de microcomputador e impressora 
ou qualquer outro meio eletrônico. O candidato Dr. Cleginaldo 
Pereira De Carvalho terminou a prova às 12 horas e 56 minutos; 
o candidato Dr. José Eduardo Holler Branco terminou a prova às 
13 horas e 25 minutos; o candidato Dr. Roque Antônio De Moura 
terminou a prova às 12 horas e 52 minutos; o candidato Dr. 
Valter De Souza Filho terminou a prova às 12 horas e 51 minu-
tos; o candidato Dr. Fabrício Maciel Gomes terminou a prova às 
13 horas e 01 minutos; o candidato Dr. Lucio Garcia Veraldo 
Junior terminou a prova às 13 horas e 18 minutos, todos dentro 
do tempo regimental. No mesmo dia, às 13 horas e 40 minutos, 
no Auditório da Biblioteca da Área I da EEL/USP, teve início a 
leitura da PROVA ESCRITA pelos candidatos, obedecida a ordem 
de inscrição. Após a leitura das provas de todos os candidatos, 
cada membro da Comissão Julgadora, em sessão fechada, atri-
buiu nota à PROVA ESCRITA de cada um dos candidatos, em 
formulário próprio e individual, encerrando-as em uma urna 
lacrada. Às 16 horas e 15 minutos, os envelopes contendo as 
notas da PROVA ESCRITA foram abertos e as notas lançadas no 
“QUADRO DE NOTAS DA PROVA ESCRITA E RESULTADO DA 
PRIMEIRA FASE”, projetado, em sessão pública, para conheci-
mento de todos. Em vista das notas obtidas pelos candidatos, 
foram considerados habilitados para a segunda fase do concurso 
os candidatos doutores: Cleginaldo Pereira De Carvalho, José 
Eduardo Holler Branco e Fabrício Maciel Gomes. No mesmo dia, 
às 16 horas e 45 minutos, os candidatos doutores: Cleginaldo 
Pereira De Carvalho, José Eduardo Holler Branco e Fabrício 
Maciel Gomes, habilitados para a segunda fase, tomaram ciência 
do CRONOGRAMA DOS TRABALHOS DA SEGUNDA FASE, com o 
qual declararam estar cientes e de acordo. No dia 22 de junho 
de 2022, às 7 horas e 20 minutos, no Auditório da Biblioteca da 
Área I da EEL/USP, os trabalhos foram iniciados com a elabora-
ção da LISTA DE PONTOS PARA A PROVA DIDÁTICA, de acordo 
com o programa constante no Edital. Às 7 horas e 30 minutos, 
teve início a PROVA PÚBLICA ORAL DE ARGUIÇÃO DO PROJETO 
DE PESQUISA do candidato Dr. Cleginaldo Pereira De Carvalho e, 
às 8 horas, teve início o JULGAMENTO DO MEMORIAL COM 
PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO do candidato. Às 8 horas e 55 
minutos, o Dr. Cleginaldo Pereira De Carvalho tomou ciência da 
LISTA DE PONTOS PARA A PROVA DIDÁTICA, com a qual decla-
rou estar ciente e de acordo, e procedeu ao sorteio do ponto da 
PROVA DIDÁTICA que foi o de nº “2”: “Armazenagem”. Às 9 
horas, teve início a PROVA PÚBLICA ORAL DE ARGUIÇÃO DO 
PROJETO DE PESQUISA do candidato Dr. José Eduardo Holler 
Branco e, às 9 horas e 30 minutos, teve início o JULGAMENTO 
DO MEMORIAL COM PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO do candi-
dato. Às 10 horas e 20 minutos, o Dr. José Eduardo Holler Branco 
tomou ciência da LISTA DE PONTOS PARA A PROVA DIDÁTICA, 
com a qual declarou estar ciente e de acordo, e procedeu ao 
sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA que foi o de nº “9”: 
“Logística Reversa”. Às 12 horas e 40 minutos, teve início a 
PROVA PÚBLICA ORAL DE ARGUIÇÃO DO PROJETO DE PESQUI-
SA do candidato Dr. Fabrício Maciel Gomes. Em seguida, em 
sessão fechada, cada membro da Comissão Julgadora atribuiu 
nota aos candidatos individualmente. As cédulas com as notas 
foram colocadas em envelopes, que foram lacrados e deposita-
dos na urna. Durante a PROVA PÚBLICA ORAL DE ARGUIÇÃO 
DO PROJETO DE PESQUISA, os projetos foram avaliados tendo 
em vista a sua qualidade científica, o potencial dos candidatos 
em desenvolvê-lo, o conhecimento específico e experiência pré-
via sobre o tema proposto pelos candidatos, atualidade e rele-
vância, aderência aos interesses do Departamento Engenharia 
Química e clareza das respostas às questões propostas. Às 13 
horas e 15 minutos, teve início o JULGAMENTO DO MEMORIAL 
COM PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO do candidato Dr. Fabrício 
Maciel Gomes. Após a realização da prova, em sessão fechada, 
cada membro da Comissão Julgadora atribuiu nota aos candida-
tos individualmente. As cédulas com as notas foram colocadas 
em envelopes, que foram lacrados e depositados na urna. Duran-
te a PROVA DE JULGAMENTO DO MEMORIAL COM PROVA 
PÚBLICA DE ARGUIÇÃO, todos os memoriais foram avaliados e 
os candidatos arguidos pela Comissão Julgadora tendo em vista 
a produção científica, a adequação à área de conhecimento do 
edital, as atividades didáticas, as atividades de prestação de 
serviços à comunidade, diplomas, prêmios e outras atividades 
profissionais. Às 14 horas e 10 minutos, o Dr. Fabrício Maciel 
Gomes tomou ciência da LISTA DE PONTOS PARA A PROVA 
DIDÁTICA, com a qual declarou estar ciente e de acordo, e pro-
cedeu ao sorteio do ponto da PROVA DIDÁTICA que foi o de nº 
“10”: “Tecnologia de Informação Aplicada à Logística”. No dia 
23 de junho de 2022, às 8 horas e 55 minutos, no Auditório da 
Biblioteca da Área I da EEL/USP, teve início a PROVA DIDÁTICA 
do Dr. Cleginaldo Pereira De Carvalho, sobre o tema sorteado 
com antecedência regimental de 24 horas. A prova teve duração 
de 48 minutos. Às 10 horas e 20 minutos, no mesmo local, teve 
início a PROVA DIDÁTICA do candidato Dr. José Eduardo Holler 
Branco, sobre o tema sorteado com antecedência regimental de 
24 horas. A prova teve duração de 55 minutos. Às 14 horas e 10 
minutos, no mesmo local, teve início a PROVA DIDÁTICA do 
candidato Dr. Fabrício Maciel Gomes, sobre o tema sorteado com 
antecedência regimental de 24 horas. A prova teve duração de 
56 minutos. Cada membro da Comissão Julgadora, em sessão 
fechada, atribuiu nota aos candidatos individualmente, e os 
envelopes foram depositados na urna. A prova didática foi ava-
liada tomando como base a qualidade da preparação e organi-
zação da aula, a objetividade, o conteúdo e o conhecimento 
sobre o tema, a clareza e a didática da exposição. No mesmo dia, 
no Auditório da Biblioteca da Área I da EEL/USP, às 15 horas e 
50 minutos, em sessão pública, com a presença dos candidatos, 
o Sr. Presidente procedeu à abertura da urna contendo os enve-
lopes com as notas atribuídas pela Comissão Julgadora aos 
candidatos na PROVA PÚBLICA ORAL DE ARGUIÇÃO DO PROJE-
TO DE PESQUISA, JULGAMENTO DO MEMORIAL COM PROVA 
PÚBLICA DE ARGUIÇÃO e PROVA DIDÁTICA, que foram lançadas 
no QUADRO GERAL DE NOTAS E INDICAÇÕES, no qual já cons-
tavam as notas da prova escrita, realizada na 1ª fase. Conside-
rando os resultados obtidos, a Comissão Julgadora considerou 

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT 
– GUARUJÁ

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR 
DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 152/43/2021 – PROCESSO 
Nº 2087/2021

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
10/08/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALBERTO SAN-
TOS DUMONT, da cidade de GUARUJÁ, no uso das atribuições 
e competências conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da 
Deliberação CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, 
e republicada no DOE de 23/08/2018 (e suas alterações), PROR-
ROGA, a partir de 17/09/2022, a validade do Processo Seletivo 
Simplificado no componente curricular ASPECTOS HISTÓRICOS E 
GEOGRÁFICOS APLICADOS AO TURISMO(Guia de Turismo Inte-
grado ao Ensino Médio (MTec – Programa Novotec Integrado)).

*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT 

– GUARUJÁ
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR 

DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 152/44/2021 – PROCESSO 
Nº 2088/2021

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
10/08/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALBERTO SAN-
TOS DUMONT, da cidade de GUARUJÁ, no uso das atribuições 
e competências conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da 
Deliberação CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, 
e republicada no DOE de 23/08/2018 (e suas alterações), PROR-
ROGA, a partir de 17/09/2022, a validade do Processo Seletivo 
Simplificado no componente curricular PLANEJAMENTO DE 
EVENTOS(Eventos Integrado ao Ensino Médio (MTec – Programa 
Novotec Integrado)).

*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT 

– GUARUJÁ
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR 

DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 152/46/2021 – PROCESSO 
Nº 2093/2021

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
10/08/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALBERTO SAN-
TOS DUMONT, da cidade de GUARUJÁ, no uso das atribuições 
e competências conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da 
Deliberação CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, 
e republicada no DOE de 23/08/2018 (e suas alterações), PROR-
ROGA, a partir de 17/09/2022, a validade do Processo Seletivo 
Simplificado no componente curricular ORGANIZAÇÃO DE 
ATIVIDADES RECREATIVAS(Eventos Integrado ao Ensino Médio 
(MTec – Programa Novotec Integrado)).

*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT 

– GUARUJÁ
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR 

DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 152/50/2021 – PROCESSO 
Nº 2099/2021

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
10/08/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALBERTO SAN-
TOS DUMONT, da cidade de GUARUJÁ, no uso das atribuições 
e competências conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da 
Deliberação CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, 
e republicada no DOE de 23/08/2018 (e suas alterações), PROR-
ROGA, a partir de 09/09/2022, a validade do Processo Seletivo 
Simplificado no componente curricular ASSESSORIA EMPRESA-
RIAL E DE EVENTOS(Secretariado).

*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT 

– GUARUJÁ
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR 

DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 152/51/2021 – PROCESSO 
Nº 2102/2021

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
10/08/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALBERTO SAN-
TOS DUMONT, da cidade de GUARUJÁ, no uso das atribuições 
e competências conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da 
Deliberação CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, 
e republicada no DOE de 23/08/2018 (e suas alterações), PROR-
ROGA, a partir de 09/09/2022, a validade do Processo Seletivo 
Simplificado no componente curricular GERENCIAMENTO DE 
ROTINAS E SERVIÇOS(Secretariado).

*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT 

– GUARUJÁ
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR 

DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 152/52/2021 – PROCESSO 
Nº 2103/2021

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
10/08/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALBERTO SAN-
TOS DUMONT, da cidade de GUARUJÁ, no uso das atribuições 
e competências conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da 
Deliberação CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, 
e republicada no DOE de 23/08/2018 (e suas alterações), PROR-
ROGA, a partir de 30/09/2022, a validade do Processo Seletivo 
Simplificado no componente curricular DESENVOLVIMENTO DO 
TCC NA ÁREA SECRETARIAL(Secretariado).

*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE LINS – LINS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 148/24/2021 – PROCESSO Nº 
CEETEPS–PRC–2021/03682

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
10/08/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE LINS, da 
cidade de LINS, no uso das atribuições e competências confe-
ridas por meio do § 1º do artigo 3º da Deliberação CEETEPS 
41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, e republicada no 
DOE de 23/08/2018 (e suas alterações), PRORROGA, a partir 
de 11/09/2022, a validade do Processo Seletivo Simplificado 
no componente curricular INGLÊS INSTRUMENTAL(Serviços 
Jurídicos).

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA
 Edital ATAc/EEL/USP – 24/2022
A Congregação da Escola de Engenharia de Lorena da Uni-

versidade de São Paulo, em sua 121ª reunião ordinária, realizada 
em 05.08.2022, homologou, por unanimidade, o Relatório final 
da Comissão Julgadora do concurso público de provas e títulos 
visando o provimento de 1 (um) cargo de Professor Doutor, em 
RDIDP, referência MS-3.1, junto ao Departamento de Engenharia 
Química da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de 
São Paulo, área de conhecimento de Logística, realizado no 
período de 20 a 23 de junho de 2022, nos termos do Edital ATAc/
EEL/USP 30/2019. “RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO JULGADO-
RA. No dia 20 de junho de 2022, às 8 horas, em sessão pública, 
no Auditório da Biblioteca da Área I da EEL/USP, instalou-se a 
Comissão Julgadora composta pelos seguintes membros: Prof. 
Dr. Carlos Angelo Nunes (LOM/EEL/USP, Presidente), Prof. Dr. 
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16:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 7
17:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 18
17:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 8
18:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 19
18:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 9
Dia 5 – Sexta-feira - 16/09/2022
08:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 20
08:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 10
09:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 21
09:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 11
10:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 22
10:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 12
11:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 23
11:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 13
12:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 24
12:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 14
14:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 25
14:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 15
15:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 26
15:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 16
16:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 27
16:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 17
17:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 28
17:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 18
18:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 29
18:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 19
Dia 6 – Sábado - 17/09/2022
08:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 20
09:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 21
10:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 22
11:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 23
12:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 24
14:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 25
15:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 26
16:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 27
17:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 28
18:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 29
Dia 7 – Segunda-feira - 19/09/2022
08:00 horas – Provas de Arguição
08:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 30
09:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 31
10:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 32
11:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 33
12:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 34
14:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 35
15:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 36
16:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 37
17:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 38
18:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 39
Dia 8 – Terça-feira - 20/09/2022
08:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 40
08:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 30
09:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 41
09:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 31
10:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 42
10:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 32
11:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 43
11:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 33
12:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 44
12:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 34
14:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 45
14:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 35
15:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 46
15:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 36
16:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 47
16:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 37
17:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 48
17:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 38
18:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 49
18:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 39
Dia 9 – Quarta-feira - 21/09/2022
08:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 50
08:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 40
09:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 51
09:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 41
10:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 52
10:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 42
11:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 53
11:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 43
12:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 54
12:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 44
14:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 55
14:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 45
15:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 56
15:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 46
16:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 57
16:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 47
17:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 58
17:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 48
18:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 59
18:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 49
19:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 60

VII – se a exposição do candidato encerrar-se aquém do 40º 
minuto de prova, deverão os examinadores conferir nota zero ao 
candidato na respectiva prova.

JULGAMENTO DA 2ª FASE
8. 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 nas duas fases, observados os pesos 
mencionados no item 3.

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

10. A nota obtida pelo candidato aprovado na prova escrita 
irá compor a média final da segunda fase, com peso 2.

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

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

13. A indicação dos candidatos será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas.

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

15. 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.

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

17. O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatí-
cio exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do Regimento 
Geral da USP.

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

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

20. Informações adicionais, bem como as normas pertinen-
tes ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados no 
Serviço de Assistência aos Colegiados da Escola de Engenharia 
de São Carlos da Universidade de São Paulo, Avenida Trabalha-
dor São-carlense, 400, bloco E-1, 1º andar, São Carlos – SP – CEP 
13566-590 ou pelo e-mail colegiados@eesc.usp.br.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP nº 88/2022 - RESULTADO FINAL E HOMO-

LOGAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Educação da USP torna público 

o Resultado Final do Processo Seletivo para contratação de dois 
Professor Contratado III (Doutor), por prazo determinado, para 
atuar como Professor do Ensino Fundamental I, junto à Escola 
de Aplicação da FEUSP, nos termos do Edital FEUSP 85/2022.

Classificação/Candidata: Fernanda Guinoza Matuda.
Tendo em vista o resultado acima discriminado, a Comissão 

de Seleção apresentou o Relatório Final ao Diretor da Faculdade 
de Educação da Universidade de São Paulo, que o aprovou em 
09/08/2022, e a Direção da Faculdade de Educação da USP, que 
o aprovou “ad referendum” do Conselho Técnico Administrativo, 
também em 09/08/2022.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
EDITAL
Concurso público de provas e títulos, para provimento de 

01 cargo de Professor Doutor na área de Teoria Antropológica, 
na sub-área de Teoria, na disciplina HZ 360 – Antropologia III: 
Teorias e Experimentações Etnográficas, do Departamento de 
Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade Estadual de Campinas. O Concurso de que trata o 
presente Edital será realizado nos dias 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
20, 21, 22 e 23 de setembro de 2022, com início às 08:00 horas, 
do dia 12 de setembro de 2022, nas dependências do Instituto 
de Filosofia e Ciências Humanas, situado à Rua Cora Coralina, 
100, na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Barão Geraldo, 
Campinas, SP, CEP: 13083-896, com o seguinte calendário fixado 
para a realização das provas:

Dia 1 – Segunda-feira - 12/09/2022
08:00 horas – Prova Escrita
14:00 horas – Sorteio da ordem dos candidatos para Leitura 

Pública da Prova Escrita
14:05 horas – Leitura Pública da Prova Escrita
Dia 2 – Terça-feira - 13/09/2022
08:00 horas – Leitura Pública da Prova Escrita
14:00 horas – Leitura Pública da Prova Escrita
21:00 horas – Divulgação do Resultado da Prova Escrita
Dia 3 – Quarta-feira - 14/09/2022
07:50 horas – Sorteio da Ordem dos candidatos para Prova 

de Arguição e para Prova Didática
08:00 horas – Prova de Títulos
09:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 1
10:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 2
11:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 3
12:00 horas - Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 4
14:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 5
15:00 horas - Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 6
16:00 horas - Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 7
17:00 horas - Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 8
18:00 horas - Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 9
Dia 4 – Quinta-feira - 15/09/2022
08:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 10
09:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 11
09:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 1
10:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 12
10:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 2
11:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 13
11:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 3
12:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 14
12:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 4
14:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 15
14:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 5
15:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 16
15:00 horas – Prova Didática – candidata(o) 6
16:00 horas – Sorteio de Ponto para Prova Didática – 

candidata(o) 17

§ 7º - 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.

§ 8º - Para fins do inciso VI, ressalvado o disposto no § 9º, 
serão aceitos como comprovante:

1. o cartão físico de vacinação fornecido no posto onde a 
pessoa foi vacinada;

2. o certificado nacional de vacinação de Covid-19, dispo-
nível no aplicativo ou na versão web do Conecte SUS Cidadão 
(https://conectesus.saude.gov.br/home);

3. o certificado digital de vacinação contra a Covid-19 
disponível no aplicativo Poupatempo Digital;

4. eventuais passaportes da vacina instituídos pelo Poder 
Público, desde que seja possível verificar sua autenticidade.

§ 9º - Excepcionalmente, caso o candidato esteja dispen-
sado de receber vacinas contra a Covid-19 por razões médicas, 
deverá apresentar documentação apta a comprovar a dispensa, 
a qual será analisada pelas instâncias competentes da Universi-
dade, indeferindo-se a inscrição na hipótese de a documentação 
não se prestar à dispensa pretendida.

§ 10 - É de integral responsabilidade do candidato a rea-
lização do upload de cada um de seus documentos no campo 
específico indicado pelo sistema constante do link https://uspdi-
gital.usp.br/gr/admissao, ficando o candidato desde já ciente de 
que a realização de upload de documentos em ordem diversa 
da ali estabelecida implicará o indeferimento de sua inscrição.

§ 11 - É de integral responsabilidade do candidato a 
apresentação de seus documentos em sua inteireza (frente e 
verso) e em arquivo legível, ficando o candidato desde já ciente 
de que, se não sanar durante o prazo de inscrições eventual 
irregularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, 
sua inscrição será indeferida.

§ 12 - Não será admitida a apresentação extemporânea 
de documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.

2. As inscrições serão julgadas pela Congregação da Escola 
de Engenharia de São Carlos, em seu aspecto formal, publican-
do-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. O concurso será realizado segundo critérios objetivos, 
em duas fases, por meio de atribuição de notas em provas, 
assim divididas:

1ª fase (eliminatória) – prova escrita – peso 2
2ª fase – I) julgamento do memorial com prova pública de 

arguição - peso 4
II) prova didática - peso 4
§ 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.
§ 3º - Nos termos do art. 5º da Portaria GR 7687/2021, 

é obrigatória a comprovação de vacinação contra a Covid-19 
(esquema vacinal completo) e de eventuais doses de reforço em 
todas as atividades desenvolvidas nos campi da Universidade, 
ficando eliminados os candidatos que não atenderem a essa 
exigência.

I – Primeira fase: PROVA ESCRITA – Caráter Eliminatório
4. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral 

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

I – a comissão organizará uma lista de dez pontos, com 
base no programa do concurso e dela dará conhecimento aos 
candidatos, 24 (vinte e quatro) horas antes do sorteio do ponto, 
sendo permitido exigir-se dos candidatos a realização de outras 
atividades nesse período;

II – o candidato poderá propor a substituição 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 proce-
dência da alegação;

III – sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

IV – durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos;

V – as anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;

VI – a prova, que será lida em sessão pública pelo candida-
to, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VII – cada prova será avaliada, individualmente, pelos mem-
bros da comissão julgadora;

VIII – serão considerados habilitados para a 2ª fase os 
candidatos que obtiverem, da maioria dos membros da comissão 
julgadora, nota mínima sete;

IX – a comissão julgadora apresentará, em sessão pública, 
as notas recebidas pelos candidatos.

5. Participarão da segunda fase somente os candidatos 
aprovados na primeira fase.

II – Segunda fase: PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGA-
MENTO DO MEMORIAL E PROVA DIDÁTICA

PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO 
MEMORIAL

6. 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 
apreciará:

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
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.
PROVA DIDÁTICA
7. A prova didática será pública, com a duração mínima de 

quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre o pro-
grama 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 – o candidato poderá propor a substituição 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 proce-
dência da alegação;

III – a realização da prova far-se-á 24 (vinte e quatro) horas 
após o sorteio do ponto as quais serão de livre disposição do 
candidato, não se exigindo dele nesse período a realização de 
outras atividades;

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

V – 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.

VI – quando atingido o 60º (sexagésimo) minuto de prova, a 
Comissão Julgadora deverá interromper o candidato;

17. O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatí-
cio exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do Regimento 
Geral da USP.

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

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

20. Informações adicionais, bem como as normas pertinen-
tes ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados no 
Serviço de Assistência aos Colegiados da Escola de Engenharia 
de São Carlos da Universidade de São Paulo, Avenida Trabalha-
dor São-carlense, 400, bloco E-1, 1º andar, São Carlos – SP – CEP 
13566-590 ou pelo e-mail colegiados@eesc.usp.br.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Edital ATAc-39/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 1 (UM) CARGO 
DE PROFESSOR DOUTOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ENGE-
NHARIA DE PRODUÇÃO DA ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO 
CARLOS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo torna público a todos os interes-
sados que, de acordo com o decidido pela Congregação em 
sessão realizada em 5/8/2022, estarão abertas, pelo prazo de 
90 (noventa) dias, com início às 8 horas (horário de Brasília) do 
dia 12/8/2022 e término às 17 horas (horário de Brasília) do dia 
10/11/2022, as inscrições ao concurso público de títulos e provas 
para provimento de 1 (um) cargo de Professor Doutor, referência 
MS-3, em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa 
(RDIDP), claro/cargo nº 1235664, com o salário de R$ 13.357,25 
(março/2022), junto ao Departamento de Engenharia de Produ-
ção, na área de conhecimento Análise de Dados e Sistemas de 
Informação para a Tomada de Decisão – Disciplinas: SEP0141- 
Frontiers in Production Engineering; SEP0142 - Modelos de 
Negócio para Digitalização; SEP0144 – Introdução à Ciência de 
Dados e Aprendizado de Máquinas Aplicados à Engenharia de 
Produção; SEP0500 - Organização: conceitos, metodologias e 
modelagem; SEP0506 – Sistemas de Apoio à Decisão; SEP0507 
– Sistemas de Informação, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, 
do Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

- A quarta revolução industrial. Definição de digitalização e 
processo de transformação digital. Fundamentos sobre negócios 
digitais: ecossistema de inovação; tipos de negócio digital e 
suas implicações para o profissional de Engenharia de Produção;

- Tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0, aplicações e 
implicações na Engenharia de Produção: Internet of Things (Iot); 
Artificial Intelligence (AI); BigData, Analytics;

- Tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0, aplicações e 
implicações na Engenharia de Produção: 3D printing, Machine 
Learning (ML);

- Análise estatística de dados. Principais aspectos sobre: 
Data Mining, Estatística descritiva e inferência, testes de 
hipóteses;

- Noções sobre modelos estatísticos para grandes volumes 
de dados (Regressão Linear, Regressão Logística, Análise Dis-
criminante, K-vizinhos mais próximos, Árvores de Classificação, 
Indução de Regras, Redes Neurais, Previsão e Análise de Con-
glomerados);

- Noções de técnicas de aprendizado com aplicações em 
Engenharia de Produção - redes neurais, algoritmos genéticos, 
aprendizado supervisionado e não supervisionado;

- Visão geral de um problema de tomada de decisão multi-
critério e Tipos de problema de tomada de decisão multicritério: 
problemas de seleção, de ordenação e categorização. Problemas 
de tomada de decisão em gestão da produção em cadeias e 
redes de suprimentos;

- Processo decisório; Classificação dos métodos de apoio à 
tomada de decisão multicritério e os métodos AHP e PROMETHE. 
Aplicações em Engenharia de Produção;

- Decisão sob incerteza; Computação com palavras; Teoria 
dos conjuntos fuzzy aplicadas ao processo decisório em Enge-
nharia de Produção;

- Técnicas multicritério combinadas com conjuntos fuzzy; 
Fuzzy TOPSIS. Aplicações em Engenharia de Produção;

- Sistemas de informação aplicados à Engenharia de Produ-
ção: conceito, definições, arquitetura, ciclo de vida e aplicações. 
Metodologias e linguagens: Metodologia EKD (Enterprise Kno-
wledge Developing), Análise Essencial de Sistemas, Modelagem 
de Banco de Dados e Linguagem UML (Unified Modeling 
Language);

- Projeto de uma empresa baseada em sistema de informa-
ção: Modelo organizacional, modelo lógico e modelo físico do 
sistema de informação, modelo de dados (entidade-relaciona-
mento) e modelagem de processos de negócio.

O concurso será regido pelos princípios constitucionais, 
notadamente o da impessoalidade, bem como pelo disposto no 
Estatuto e no Regimento Geral da Universidade de São Paulo e 
no Regimento da Escola de Engenharia de São Carlos.

1. 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 de Engenharia de 
São Carlos, contendo dados pessoais 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;

II – prova de que é portador do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

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

IV – título de eleitor;
V – certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstancia-

da emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do início 
do período de inscrições;

VI – comprovação de vacinação contra a Covid-19 (esque-
ma vacinal completo) e de eventuais doses de reforço.

§ 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 - Não serão admitidos como comprovação dos itens 
constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou 
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo 
próprio candidato.

§ 3º - Para fins do inciso II, não serão aceitas atas de defesa 
sem informação sobre homologação quando a concessão do 
título de Doutor depender dessa providência no âmbito da 
Instituição de Ensino emissora, ficando o candidato desde já 
ciente de que neste caso a ausência de comprovação sobre tal 
homologação implicará o indeferimento de sua inscrição.

§ 4º - 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.

§ 5º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se 
encontram em situação regular no Brasil.

§ 6º - 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.

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
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