
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS 

 

Retificação do Edital Atac-41/2022  

 

O Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos, no uso de suas atribuições 

legais, RETIFICA o EDITAL ATAC-41/2022 de Abertura de Inscrições ao Concurso 

Público de Títulos e Provas visando o provimento de 1 (um) cargo de Professor 

Titular junto aos Departamentos de Geotecnia e Engenharia de Transportes da 

Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, nas Áreas 

de Conhecimento Geotecnia e Engenharia de Transportes, publicado no 

D.O.E. de 18/10/2022, Caderno Executivo, Seção I, Página 372, retificado no 

D.O.E. de 24/11/2022, Caderno Executivo, Seção 1, página 302 e no D.O.E. de 

27/12/2022, Caderno Executivo, Seção 1, página 342. 

 

Face à Portaria GR nº 7887/2023 de 16 de fevereiro de 2023, que revoga as 

Portarias GR 7.670/2021, 7.687/2021, 7.689/2022, 7.704/2022 e 7.835/2022, fica 

suprimido o item “17-A. A comprovação de vacinação contra a Covid-19 

(esquema vacinal completo, ou seja, uma dose do imunizante da Janssen ou 

duas doses dos demais imunizantes) e da primeira dose adicional, nos termos 

da Portaria GR nº 7687/2021 e alterações posteriores, é requisito para o 

exercício do cargo.” . 

 

Permanecem inalterados todos os demais itens e termos do referido Edital. 
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Suplentes:
Prof. Dr. Rafael Salomão (Suplente da Presidência) – SMM/

EESC/USP;
Prof. Dr. Ricardo Afonso Angélico - SAA/EESC/USP;
Prof.ª Dr.ª Maria Teresa Paulino Aguilar – UFMG;
Prof. Dr. Fernando José Gomes Landgraf – EP/USP;
Prof. Dr. Jorge Luiz de Almeida Ferreira – UNB.
O concurso terá início no dia 17/4/2023, segunda-feira, às 

8h30min. (horário de Brasília), no Bloco E-1, da Escola de Enge-
nharia de São Carlos, sito a Avenida Trabalhador São-carlense, 
400, São Carlos – SP.

Ficam, pelo presente Edital, convocados os candidatos cujas 
inscrições foram aprovadas para o referido concurso e os mem-
bros Titulares da Comissão Julgadora. Caso o membro Titular 
não possa comparecer, o membro Suplente será convocado.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Edital ATAc-7/2023
Aceitação de inscrições, constituição de Comissão Julga-

dora e convocação para as provas do concurso para Professor 
Doutor junto ao Departamento de Engenharia Elétrica e de 
Computação.

O Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos da Uni-
versidade de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna 
público que a Congregação da EESC, em sua 685ª sessão, reali-
zada no dia 3/3/2023, aprovou o pedido de inscrição dos Douto-
res LUCAS BARBOSA MARCOS, ANDERSON TIAGO DE MORAES, 
FERNANDA THAÍS COLOMBO, ANGELO DOS SANTOS LUNARDI, 
FABIO ROMANO LOFRANO DOTTO, GUILHERME SERPA SESTITO, 
ARTUR DUARTE LOUREIRO e RAFAEL VIEIRA DE SOUSA, ao 
concurso para provimento de um cargo de Professor Doutor, 
referência MS-3, em RDIDP, claro/cargo nº 1235656, junto ao 
Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação, na Área 
de Conhecimento Automação (ref.: edital ATAc-38/2022, publica-
do no D.O.E. de 11/8/2022), julgando-os em ordem e declarando 
inscritos os candidatos. E, a não aprovação da inscrição dos 
Doutores MARLON RODRIGUES GARCIA, por não atendimento 
ao item 1 do Edital ATAC-38/2022 - requerimento dirigido ao 
Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos, contendo dados 
pessoais e área de conhecimento (especialidade) do Departa-
mento a que concorre; ANDRÉ CÉSAR MARTINS CAVALHEIRO, 
ANGELO CESAR COLOMBINI, MARCELO VINICIUS DE PAULA 
e FELLIPE GARCIA MARQUES, por não atendimento ao inciso 
V - certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstanciada 
emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do início do 
período de inscrições; PAULO ROBERTO UBALDO GUAZZELLI e 
JOÃO PEDRO CARVALHO SILVEIRA, por não atendimento ao inci-
so III - a certidão apresentada não é um dos documentos listados 
no art. 209 do Decreto Federal nº 57.654/1966, que trata dos 
documentos aptos a fazer prova da quitação com serviço militar.

Na mesma sessão, foi aprovada a seguinte Comissão Julga-
dora para o concurso em referência:

Membros Titulares:
Prof.ª Dr.ª Vilma Alves de Oliveira (Presidente) - SEL/EESC/

USP;
Prof. Dr. Adriano Almeida Gonçalves Siqueira – SEM/EESC/

USP;
Prof. Dr. Carlos Eduardo Pereira – UFRGS;
Prof. Dr. Marcos Vicente de Brito Moreira – UFRJ;
Prof. Dr. José Eduardo Ribeiro Cury - UFSC.
Membros Suplentes:
Prof. Dr. Rodrigo Andrade Ramos (Suplência da Presidência) 

– SEL/EESC/USP;
Prof. Dr. Carlos Andrey Maia – UFMG;
Prof. Dr. Guilherme Vianna Raffo – UFMG;
Prof.ª Dr.ª Lucia Valeria Ramos de Arruda - UTFPR;
Prof. Dr. Valter Junior de Souza Leite – CEFET-MG.
O concurso terá início no dia 8/5/2023, segunda-feira, às 

8h30min. (horário de Brasília), no Bloco E-1, da Escola de Enge-
nharia de São Carlos, sito a Avenida Trabalhador São-carlense, 
400, São Carlos – SP.

Ficam, pelo presente Edital, convocados os candidatos cujas 
inscrições foram aprovadas para o referido concurso e os mem-
bros Titulares da Comissão Julgadora. Caso o membro Titular 
não possa comparecer, o membro Suplente será convocado.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Comunicado ATAc-1/2023
Realizou-se, na Escola de Engenharia de São Carlos da 

Universidade de São Paulo, no período de 6 a 7 de fevereiro 
de 2023 – 1ª fase e de 8 a 9 de fevereiro de 2023 – 2ª fase, 
o concurso para provimento de um cargo de Professor Doutor, 
referência MS-3, em RDIDP, cargo nº 1235613, do Departamento 
de Engenharia Mecânica, na Área de Conhecimento Térmica 
e Fluidos (ref.: edital ATAc-26/2022, publicado no D.O.E. de 
21/6/2022 e retificado no D.O.E. de 22/6/2022, Caderno Executi-
vo, Seção I, página 288).

A Comissão Julgadora foi assim constituída: Prof. Dr. Paulo 
Seleghim Junior (Presidente) – SEM/EESC/USP, Prof. Dr. Oscar 
Mauricio Hernandez Rodriguez – SEM/EESC/USP, Prof. Dr. Álvaro 
Toubes Prata – UFSC, Prof. Dr. Luís Fernando Alzuguir Azevedo – 
PUC-Rio e Prof. Dr. William Roberto Wolf - UNICAMP.

Diante da documentação anexada ao processo do concurso, 
sob número 2022.1.946.18.8, constatou-se a habilitação dos 
candidatos Arthur Vieira da Silva Oliveira, Debora Carneiro 
Moreira e Elí Wilfredo Zavaleta Aguilar, sendo indicado, por una-
nimidade, o Doutor ARTHUR VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA para o 
provimento do claro/cargo nº 1235613, junto ao Departamento 
de Engenharia de Engenharia Mecânica.

A Congregação da EESC da USP, em sessão de 3/3/2023, 
homologou o Relatório da Comissão Julgadora do concurso 
em referência.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Comunicado ATAc-2/2023
Realizou-se, na Escola de Engenharia de São Carlos da 

Universidade de São Paulo, nos dias 13 e 14/2/2023, o concurso 
para Livre-Docência do Departamento de Engenharia Elétrica e 
de Computação, na Área de Conhecimento de Telecomunicações, 
ao qual se apresentou o Professor Doutor Emiliano Rezende 
Martins, como único candidato inscrito.

A Comissão Julgadora foi assim constituída: Prof. Dr. Ivan 
Nunes da Silva (Presidente) – SEL/EESC/USP; Prof. Dr. Newton 
Cesario Frateschi – UNICAMP; Prof. Dr. Victor Dmitriev – UFPA; 
Prof. Dr. Carlos Cesar Bof Bufon – Instituto Presbiteriano 
Mackenzie e o Prof. Dr. Euclydes Marega Junior – IFSC/USP.

Diante da documentação anexada ao processo do concurso, 
sob número 2022.1.1592.18.5, constatou-se que o candidato, 
Doutor EMILIANO REZENDE MARTINS, foi unanimemente habili-
tado e indicado à obtenção do título de Livre-Docente.

A Congregação da EESC da USP, em sessão de 3/3/2023, 
homologou o Relatório da Comissão Julgadora do concurso 
em referência.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Retificação do Edital Atac-41/2022
O Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos, no uso 

de suas atribuições legais, RETIFICA o EDITAL ATAC-41/2022 
de Abertura de Inscrições ao Concurso Público de Títulos e 
Provas visando o provimento de 1 (um) cargo de Professor 
Titular junto aos Departamentos de Geotecnia e Engenharia de 
Transportes da Escola de Engenharia de São Carlos da Univer-
sidade de São Paulo, nas Áreas de Conhecimento Geotecnia e 
Engenharia de Transportes, publicado no D.O.E. de 18/10/2022, 
Caderno Executivo, Seção I, Página 372, retificado no D.O.E. de 

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
4028 – Eletrônica Digital II(Automação Industrial Integrado 

ao Ensino Médio (ETIM))
1. RESULTADO DA AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA AUTO-

DECLARAÇÃO
A) CANDIDATOS ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO DECLA-

RADA
Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF
5/ RICARDO PEREIRA DOS SANTOS / 171623411 / 

07498793865
7/ RODRIGO ARISTÓTELES / 448708206 / 38328260840
9/ OTAVIO JOSE ARANHA FERREIRA / 419322802 / 

36477814870
2. CANDIDATOS SELECIONADOS PARA A PROVA DE MÉTO-

DOS PEDAGÓGICOS (candidatos com inscrição deferida con-
vocados para participarem da Prova de Métodos Pedagógicos)

Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Nota do 
Exame de Memorial Circunstanciado

7/ RODRIGO ARISTÓTELES / 448708206 / 38328260840 
/ 44,62

6/ EDUARDO CESAR ALVES CRUZ / 7.559.859–0 / 
05196106871 / 35,25

5/ RICARDO PEREIRA DOS SANTOS / 171623411 / 
07498793865 / 21,25

9/ OTAVIO JOSE ARANHA FERREIRA / 419322802 / 
36477814870 / 16,00

4/ VICTOR SOBRAL MORENO / 394601142 / 38600333873 
/ 14,25

Relação dos temas para a Prova de Métodos Pedagógicos
Temas:
TEMA 1: FLIP FLOP RS BÁSICO
TEMA 2: CONTADORES ASSÍNCRONOS: CONTADOR DE 

DÉCADA
TEMA 3: CONVERSOR DIGITAL–ANALÓGICO BÁSICO
Duração máxima da aula: 15 MINUTOS
Data: 20/03/2023
Horário: 14H00
O candidato que não entregar as 3 (três) vias do plano de 

aula (referente ao tema sorteado) aos membros da Banca Exa-
minadora obterá nota 0 (zero), sendo considerado não aprovado 
e, por consequência, eliminado do Processo Seletivo Simplificado 
(conforme itens 3.2 e 5 do Capítulo VIII do Edital de Abertura 
de Inscrições). 

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Edital ATAc-5/2023
Aceitação de inscrições ao concurso para o provimento de 

um cargo de Professor Titular do Departamento de Engenharia 
Elétrica e de Computação, constituição de Comissão Julgadora e 
convocação para as provas.

O Diretor torna público que a Congregação da Escola de 
Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, em ses-
são realizada no dia 3/3/2023, aprovou os pedidos de inscrição 
dos Professores Associados CARLOS DIAS MACIEL, LILIANE VEN-
TURA SCHIABEL E JOÃO BOSCO AUGUSTO LONDON JUNIOR, 
candidatos ao concurso público de títulos e provas para provi-
mento de um cargo/claro nº 1028715, de Professor Titular, refe-
rência MS-6, em RDIDP, no Departamento de Engenharia Elétrica 
e de Computação, na Área de Conhecimento Engenharia Elétrica 
(ref.: edital ATAc-19/2022, publicado no D.O.E. de 14/4/2022).

Na mesma sessão, foi aprovada a seguinte Comissão Julga-
dora para o concurso em referência:

Titulares:
Prof. Dr. Antonio José Felix de Carvalho (Presidente) – SMM/

EESC/USP;
Prof. Dr. Gherhardt Ribatski – SEM/EESC/USP;
Prof.ª Dr.ª Agma Juci Machado Traina – ICMC/USP;
Prof. Dr. Rubén Augusto Romero Lázaro – UNESP-Ilha 

Solteira;
Prof. Dr. Eduardo Antonio Barros da Silva – UFRJ.
Suplentes:
Prof. Dr. Marcelo Areias Trindade (Suplente da Presidência) 

– SEM/EESC/USP;
Prof. Dr. Carlos Henrique Costa Ribeiro – ITA;
Prof. Dr. Glauco Nery Taranto – UFRJ;
Prof. Dr. Eduardo Tavares Costa – UNICAMP.
O concurso será realizado no período de 15 e 16/5/2023, 

com início na segunda-feira, às 8h30min., na Sala de Concursos 
1 da EESC - 3º andar do Bloco E-1, sito a Avenida Trabalhador 
São-carlense, 400 - São Carlos - SP.

Ficam, pelo presente Edital, convocados a Comissão Julga-
dora e os candidatos inscritos no referido concurso.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Edital ATAc-6/2023
Aceitação de inscrições, constituição de Comissão Julgadora 

e convocação para as provas do concurso para Professor Doutor 
junto ao Departamento de Engenharia de Materiais.

O Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais, torna público que a Congregação da EESC, em sua 
685ª sessão, realizada no dia 3/3/2023, aprovou o pedido 
de inscrição dos Doutores JEFERSON APARECIDO MORETO, 
DORIVAL PIEDADE NETO, JOÃO PAULO PASCON, JULIO CESAR 
ALZATE HERRERA, DENYS EDUARDO TEIXEIRA MARQUES, 
LORENA RAPHAEL RODRIGUES, AYRTON RIBEIRO FERREI-
RA, PÉRSIO MOZART PINTO, NATHANAEL WAGNER SALES 
MORAIS, LUÍS HENRIQUE CAMARGO BONAZZI, LOIC BAR-
BARA RODIER, RAFAEL BARBOSA, FLAVIO SOARES PEREIRA, 
PAULO BASTOS DE CASTRO, THAIRON REIS COSTA, DIEGO 
DAVID PIZON MORENO e MARINA MAGRO TOGASHI, ao 
concurso para provimento de um cargo de Professor Doutor, 
referência MS-3, em RDIDP, claro/cargo nº 1235630, junto 
ao Departamento de Engenharia de Materiais, na Área de 
Conhecimento Comportamento Mecânico dos Materiais (ref.: 
edital ATAc-31/2022, publicado no D.O.E. de 13/7/2022), 
julgando-os em ordem e declarando inscritos os candidatos. 
E, a não aprovação da inscrição dos Doutores MARCELO 
PAES e ARTUR CAMPOSO PEREIRA, por não atendimento ao 
§11 do Edital ATAC-31/2022 - apresentação dos documentos 
em sua inteireza (frente e verso); VITOR SCARABELI BARBO-
SA e NARCO AFONSO RAVAZZOLI MACIEJEWSKI, por não 
atendimento ao inciso III - a certidão apresentada não é um 
dos documentos listados no art. 209 do Decreto Federal nº 
57.654/1966, que trata dos documentos aptos a fazer prova 
da quitação com serviço militar; EDUARDO VITRAL FREIGEDO 
RODRIGUES, por não atendimento ao inciso II - comprovação 
de que é portador do título de Doutor outorgado pela USP, 
por ela reconhecido ou de validade nacional.

Na mesma sessão, foi aprovada a seguinte Comissão Julga-
dora para o concurso em referência:

Titulares:
Prof. Dr. Jonas de Carvalho (Presidente) – SEM/EESC/USP;
Prof. Dr. Carlos Alberto Fortulan - SEM/EESC/USP;
Prof.ª Dr.ª Maria Odila Hilário Cioffi – UNESP - Guaratin-

guetá;
Prof. Dr. Fábio Gomes de Castro – UnB;
Prof. Dr. Felício Bruzzi Barros - UFMG.

Nº DE INSCRIÇÃO/RG/CPF/MOTIVO
3/5323630/77114981449/Não atender aos requisitos de 

titulação ;
4/34.419.801–7/28651620870/Não efetuou o upload da 

documentação comprobatória do Memorial Circunstanciado. ;
7/25739932X/25699238859/Não efetuou o upload da docu-

mentação comprobatória do Memorial Circunstanciado. ;
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MAIRINQUE – MAIRINQUE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 235/45/2022 – PROCESSO Nº 
CEETEPS–PRC–2023/01417

EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRI-
ÇÕES E DE RESULTADO DO EXAME DE MEMORIAL CIRCUNS-
TANCIADO

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MAIRINQUE, 
da cidade de MAIRINQUE, faz saber aos candidatos abaixo rela-
cionados os resultados relativos ao deferimento/indeferimento 
das inscrições e do Exame de Memorial Circunstanciado.

O resultado do Exame de Memorial Circunstanciado já 
considera, no cálculo da pontuação dos candidatos que se 
declararam pretos, pardos ou indígenas e manifestaram interes-
se em utilizar a pontuação diferenciada a que alude o Decreto 
nº 63.979/2018, a fórmula de cálculo prevista no mencionado 
Decreto, bem como no Capítulo VII do Edital de Abertura de 
Inscrições.

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
680 – Microbiologia (Química)
1. CANDIDATOS PONTUADOS NO EXAME DE MEMORIAL 

CIRCUNSTANCIADO (candidatos com inscrição deferida)
Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social) /RG/CPF/Situação 

da Inscrição/Nota do Exame de Memorial Circunstanciado
2/ ROMANA MARIA SILVA SANTOS DE SOUSA SANTOS 

JOSUALDO ALVES DE SOUSA / 02056369184 / 02056369184 / 31
15/ PAULO JOSÉ BALSAMO / 440961750 / 36167844844 

/ 29,5
10/ TAMARA FONSECA BASTOS SANTOS / 477528806 / 

40724404856 / 19,75
1/ MARCELO JOÃO DA SILVA / 3026136 / 03850014363 / 16
12/ MATHEUS AUGUSTO MOREIRA RIGUETTI / 418094500 

/ 41177722879 / 15
9/ JEFERSON FRANCISCO SOARES / 469730511 / 

44203066883 / 7
6/ MICHELE DE MORAES NASCIMENTO / 505800676 / 

45839890839 / 5
2. CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS (candidatos com ins-

crição indeferida ou candidatos que não pontuaram no Exame 
de Memorial Circunstanciado)

Nº DE INSCRIÇÃO/RG/CPF/MOTIVO
3/47822171–X/37398213883/Não efetuou o upload da 

documentação comprobatória do Memorial Circunstanciado. ;
4/406976120/42136011880/Não atender aos requisitos 

de titulação;
5/500837764/32975184808/Não efetuou o upload da docu-

mentação comprobatória do Memorial Circunstanciado. ;
7/000906211/88449726204/Não atender aos requisitos 

de titulação;
8/27413709X/21475203810/Não efetuou o upload da docu-

mentação comprobatória do Memorial Circunstanciado. ;
11/641996044/78875366349/Não efetuou o upload da 

documentação comprobatória do Memorial Circunstanciado. ;
13/404745970/36792623881/Não efetuou o upload da 

documentação comprobatória do Memorial Circunstanciado. ;
14/24548515–6/14159926819/Não efetuou o upload da 

documentação comprobatória do Memorial Circunstanciado. ;
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL SANTA FÉ DO SUL – SANTA 

FÉ DO SUL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 277/01/2023  – PROCESSO Nº 
CEETEPS–PRC–2023/01356

EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRI-
ÇÕES E DE RESULTADO DO EXAME DE MEMORIAL CIRCUNS-
TANCIADO

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL SANTA FÉ DO 
SUL, da cidade de SANTA FÉ DO SUL, faz saber aos candidatos 
abaixo relacionados os resultados relativos ao deferimento/
indeferimento das inscrições e do Exame de Memorial Circuns-
tanciado.

O resultado do Exame de Memorial Circunstanciado já 
considera, no cálculo da pontuação dos candidatos que se 
declararam pretos, pardos ou indígenas e manifestaram interes-
se em utilizar a pontuação diferenciada a que alude o Decreto 
nº 63.979/2018, a fórmula de cálculo prevista no mencionado 
Decreto, bem como no Capítulo VII do Edital de Abertura de 
Inscrições.

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
649 – Matemática (BNC/ BNCC/ ETIM / MTec / EM com 

Ênfases)(Administração Integrado ao Ensino Médio (MTec – 
Programa Novotec Integrado))

1. CANDIDATOS PONTUADOS NO EXAME DE MEMORIAL 
CIRCUNSTANCIADO (candidatos com inscrição deferida)

Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Situação da 
Inscrição/Nota do Exame de Memorial Circunstanciado

1/ ANA PAULA DAMO DE MORAES / 27.355.285–5 / 
30487244869 / 40,50

5/ MILENA RIBEIRO DE BRITO LIMA / 20833032 / 
03212943190 / 25,38

3/ CLAYTON CAMACHO GONZALEZ / 187059780 / 
17450653850 / 10,50

2. CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS (candidatos com ins-
crição indeferida ou candidatos que não pontuaram no Exame 
de Memorial Circunstanciado)

Nº DE INSCRIÇÃO/RG/CPF/MOTIVO
2/26719998/3/28299106800/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
4/128464653/00832489867/Não atender aos requisitos 

de titulação ;
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL LAURO GOMES – SÃO BER-

NARDO DO CAMPO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 011/42/2022 – PROCESSO Nº 
CEETEPS–PRC–2022/16216

EDITAL DE RESULTADO DA AFERIÇÃO DA VERACIDADE 
DA AUTODECLARAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE 
MÉTODOS PEDAGÓGICOS

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL LAURO GOMES, 
da cidade de SÃO BERNARDO DO CAMPO, designado nos 
termos do Despacho 72/2022 - URH, para responder pelo 
Processo Seletivo Simplificado, faz saber aos candidatos abaixo 
relacionados o resultado da aferição da veracidade da autode-
claração, para os candidatos que se declararam pretos, pardos 
ou indígenas e manifestaram interesse em utilizar a pontuação 
diferenciada, e CONVOCA os candidatos listados no item 2 deste 
Edital (candidatos selecionados para a Prova de Métodos Peda-
gógicos) para participarem do sorteio do tema e da realização 
da Prova de Métodos Pedagógicos.

A Prova de Métodos Pedagógicos será realizada na ESCOLA 
TÉCNICA ESTADUAL ETEC JORGE STREET, situada na RUA BELL 
ALIANCE, Nº 149 – JARDIM SÃO CAETANO -SÃO CAETANO DO 
SUL – SÃO PAULO

Ao candidato que vier a ser eliminado do Processo Sele-
tivo Simplificado em virtude da constatação da falsidade da 
autodeclaração (ou seja, que constar da lista 1, letra B deste 
Edital (CANDIDATOS NÃO ENQUADRADOS NA CONDIÇÃO 
DECLARADA) é facultado, no prazo de 7 (sete) dias, opor pedido 
de reconsideração, conforme orientações previstas no Capítulo 
VII do Edital de Abertura de Inscrições.

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MAIRINQUE – MAIRINQUE
CLASSE DESCENTRALIZADA E.E. PROFESSOR ROQUE BAS-

TOS – IBIÚNA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 235/33/2022 – PROCESSO Nº 
CEETEPS–PRC–2023/01402

EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRI-
ÇÕES E DE RESULTADO DO EXAME DE MEMORIAL CIRCUNS-
TANCIADO

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MAIRINQUE, 
da cidade de MAIRINQUE, faz saber aos candidatos abaixo rela-
cionados os resultados relativos ao deferimento/indeferimento 
das inscrições e do Exame de Memorial Circunstanciado.

O resultado do Exame de Memorial Circunstanciado já 
considera, no cálculo da pontuação dos candidatos que se 
declararam pretos, pardos ou indígenas e manifestaram interes-
se em utilizar a pontuação diferenciada a que alude o Decreto 
nº 63.979/2018, a fórmula de cálculo prevista no mencionado 
Decreto, bem como no Capítulo VII do Edital de Abertura de 
Inscrições.

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
5417 – Planejamento e Organização de Rotinas Administra-

tivas (Administração)
1. CANDIDATOS PONTUADOS NO EXAME DE MEMORIAL 

CIRCUNSTANCIADO (candidatos com inscrição deferida)
Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social) /RG/CPF/Situação 

da Inscrição/Nota do Exame de Memorial Circunstanciado
1/ HÉLIO TROMBINI FILHO / 12.962.990–X / 94669090887 

/ 34
6/ CÉLIA ALMEIDA DE SOUZA / 35645167–7 / 02752673779 

/ 28,5
7/ VICTORIA NORATO DA FONSECA / 424708115 / 

34756298877 / 25,89
4/ ROMERO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO / 5323630 / 

77114981449 / 23
5/ FLAVIO FRANCISCO DE JESUS NASCIMENTO / 54076159X 

/ 42516119852 / 16,13
2. CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS (candidatos com ins-

crição indeferida ou candidatos que não pontuaram no Exame 
de Memorial Circunstanciado)

Nº DE INSCRIÇÃO/RG/CPF/MOTIVO
2/136071168/06624484802/Não efetuou upload do Memo-

rial Circunstanciado no formato estabelecido no Edital de 
Abertura de Inscrições;

3/552543445/44407415843/Não atender aos requisitos 
de titulação ;

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MAIRINQUE – MAIRINQUE
CLASSE DESCENTRALIZADA E.E. PROFESSOR ROQUE BAS-

TOS – IBIÚNA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 235/34/2022 – PROCESSO Nº 
CEETEPS–PRC–2023/01404

EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRI-
ÇÕES E DE RESULTADO DO EXAME DE MEMORIAL CIRCUNS-
TANCIADO

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MAIRINQUE, 
da cidade de MAIRINQUE, faz saber aos candidatos abaixo rela-
cionados os resultados relativos ao deferimento/indeferimento 
das inscrições e do Exame de Memorial Circunstanciado.

O resultado do Exame de Memorial Circunstanciado já 
considera, no cálculo da pontuação dos candidatos que se 
declararam pretos, pardos ou indígenas e manifestaram interes-
se em utilizar a pontuação diferenciada a que alude o Decreto 
nº 63.979/2018, a fórmula de cálculo prevista no mencionado 
Decreto, bem como no Capítulo VII do Edital de Abertura de 
Inscrições.

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
5424 – Desenvolvimento de Modelos de Negócios (Admi-

nistração)
1. CANDIDATOS PONTUADOS NO EXAME DE MEMORIAL 

CIRCUNSTANCIADO (candidatos com inscrição deferida)
Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social) /RG/CPF/Situação 

da Inscrição/Nota do Exame de Memorial Circunstanciado
1/ HÉLIO TROMBINI FILHO / 12.962.990–X / 94669090887 

/ 34
3/ MARIO LEMOS FLORES DO PRADO / 526551999 / 

23689950805 / 29,5
7/ VICTORIA NORATO DA FONSECA / 424708115 / 

34756298877 / 25,89
4/ ROMERO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO / 5323630 / 

77114981449 / 23
6/ FLAVIO FRANCISCO DE JESUS NASCIMENTO / 54076159X 

/ 42516119852 / 16,13
2/ MANOEL CARLOS DUARTE DE MELLO JUSTO / 26476927–

2 / 27482954805 / 13
2. CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS (candidatos com ins-

crição indeferida ou candidatos que não pontuaram no Exame 
de Memorial Circunstanciado)

Nº DE INSCRIÇÃO/RG/CPF/MOTIVO
5/428833470/30020947810/Não efetuou upload do Memo-

rial Circunstanciado no formato estabelecido no Edital de 
Abertura de Inscrições;

8/25739932X/25699238859/Não efetuou o upload da docu-
mentação comprobatória do Memorial Circunstanciado. ;

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MAIRINQUE – MAIRINQUE
CLASSE DESCENTRALIZADA UNIVESP – VARGEM GRANDE 

PAULISTA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 235/35/2022  – PROCESSO Nº 
CEETEPS–PRC–2023/01405

EDITAL DE DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRI-
ÇÕES E DE RESULTADO DO EXAME DE MEMORIAL CIRCUNS-
TANCIADO

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MAIRINQUE, 
da cidade de MAIRINQUE, faz saber aos candidatos abaixo rela-
cionados os resultados relativos ao deferimento/indeferimento 
das inscrições e do Exame de Memorial Circunstanciado.

O resultado do Exame de Memorial Circunstanciado já 
considera, no cálculo da pontuação dos candidatos que se 
declararam pretos, pardos ou indígenas e manifestaram interes-
se em utilizar a pontuação diferenciada a que alude o Decreto 
nº 63.979/2018, a fórmula de cálculo prevista no mencionado 
Decreto, bem como no Capítulo VII do Edital de Abertura de 
Inscrições.

COMPONENTE CURRICULAR – (HABILITAÇÃO)
5418 – Estudos e Desenvolvimento das Ações de 

Marketing(Administração)
1. CANDIDATOS PONTUADOS NO EXAME DE MEMORIAL 

CIRCUNSTANCIADO (candidatos com inscrição deferida)
Nº de Inscrição/Nome (ou Nome Social)/RG/CPF/Situação da 

Inscrição/Nota do Exame de Memorial Circunstanciado
2/ MARCELO BRATFISCH / 375381041 / 80685730034 / 

37,13
1/ HÉLIO TROMBINI FILHO / 12.962.990–X / 94669090887 

/ 34
6/ VICTORIA NORATO DA FONSECA / 424708115 / 

34756298877 / 25,89
5/ ALCIDES MOROTTI JUNIOR / 157524152 / 04011811890 

/ 17
8/ FLAVIO FRANCISCO DE JESUS NASCIMENTO / 54076159X 

/ 42516119852 / 16,13
2. CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS(candidatos com ins-

crição indeferida ou candidatos que não pontuaram no Exame 
de Memorial Circunstanciado)
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9. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá 
ao desempate com base na média global obtida por cada 
candidato.

10. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
1. Mercados financeiros e derivativos:
1.1 Mercado de capitais e intermediação financeira;
1.2 Eficiência de mercado: fraca, semiforte e forte;
1.3 Initial Public Offering e Follow-on;
1.4 Títulos de dívida públicos e privados;
1.5 Estrutura a termo da taxa de juros;
1.6 Análise de risco e retorno (teoria de carteiras);
1.7 Equilíbrio de mercado e formação de preços de ativos 

financeiros: Capital Asset Princing Model;
1.8 Modelos de apreçamento multifatoriais;
1.9 Custo de capital implícito;
1.10 Derivativos.
2. Finanças Corporativas:
2.1 Teorias de estrutura de capital;
2.2 Estrutura de propriedade e governança corporativa;
2.3 Política de dividendos;
2.4 Modelos de avaliação de empresa;
2.5 Custo médio ponderado de capital.
3. Planejamento e controle de curto e longo prazos:
3.1 Demonstrações financeiras e avaliação de crédito;
3.2 Gestão de capital de giro;
3.3 Orçamento de capital e decisões de investimento.
11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional da 
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária 
da USP em https://www.fea.usp.br/fea/concursos-e-processos-
-seletivos, e às publicações no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo.

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

13. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
CTA da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e 
Atuária da USP, para fins de homologação, após exame formal.

14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31.12.2023, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos obedeça aos 
limites da legislação vigente à época de cada prorrogação e que 
estejam preenchidos os demais requisitos.

15. Os docentes contratados por prazo determinado fica-
rão submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade 
de São Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência 
Social – RGPS.

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

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

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

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

Informações adicionais, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Economia, 
Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São 
Paulo, essas informações poderão ser solicitadas por meio de 
mensagem eletrônica ao Serviço de Apoio aos Colegiados da 
Faculdade, em colegiados_fea@usp.br. As mensagens serão 
abertas e respondidas de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 
horas e das 14 às 17 horas.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Edital FEUSP nº 16/2023 – CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
A Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 

convoca os(as) candidatos(as) Professores Doutores: Maria 
Claudia Alves de Santana Regis, Luana Pagano Peres Molina, 
Leliane Aparecida Castro Rocha, Júnio Hora Conceição, Eliza 
Marcia Oliveira Lippe, Bruno Jose Bettí Galasso, Sylvia Lia 
Grespan Neves, Márcia Honora, Fernanda Matrigani Mercado 
Gutierres de Queiroz, Raquel Aparecida Lopes, Mara Silvia 
Pasian, Mara Aparecida de Castilho Lopes, Kate Mamhy Oliveira 
Kumada, Fabiana Lacerda Evaristo, Vera Lúcia de Oliveira Pon-
ciano, Daniella Simões Benetti, Renata Lucia Moreira e Otávio 
Santos Costa, inscritos no Concurso Público de Títulos e Provas 
para provimento de um cargo de Professor Doutor, em confor-
midade com o edital FEUSP 95/2022, junto ao Departamento de 
Metodologia do Ensino e Educação Comparada da Educação da 
FEUSP, a comparecer no dia 03/04/2023, segunda-feira, às 08:00 
horas, no auditório, Bloco “B” da Faculdade de Educação da USP.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
CONVOCAÇÃO
Edital FFLCH/FLM n° 019-2022
Terá início no dia 08 de maio de 2023, às 08h00, no salão 

nobre (145) do Prédio de Administração da FFLCH-USP, na rua 
do Lago nº 717, Cidade Universitária, Butantã – São Paulo, o 
concurso público para provimento de 01 cargo de Professor 
Doutor, em RDIDP, referência MS-3, do Departamento de Letras 
Modernas, área de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês, 
disciplina de Língua Inglesa, conforme Edital FFLCH/FLM nº 019-
2022 de 31/08/2022 (Proc.: 2022.1.2818.8.0), para o qual estão 
inscritos os candidatos: Fernanda Marques Granato, Débora 
Spacini Nakanishi, Bruno de Azevedo, Gladys Plens de Quevedo 
Pereira de Camargo, Vlatko Broz, Rodrigo Garcia Rosa, Elaine 
Alves Trindade, José Orlando Cardoso do Monte Júnior, Daniela 
Cleusa de Jesus Carvalho, Érika Paula de Matos, Mariana Rafaela 
Batista Silva Peixoto, Camila Sthéfanie Colombo e Marlei Rose 
Renzetti Tartoni. A Comissão Julgadora estará constituída dos 
seguintes docentes: Profs. Drs. Profs. Drs. Lenita Maria Rimoli 
Pisetta (FFLCH-DLM, titular, presidente 1); Elizabeth Harkot de 
La Taille (FFLCH-DLM, titular, presidente 2); Ana Paula Martinez 
Duboc (FE-USP, doutora); Souzana Mizan (UNIFESP, doutora); 
Nara Hiroko Takaki (UFMS, doutora); Membros Suplentes: Profs. 
Drs. Daniel de Mello Ferraz (FFLCH-DLM, doutor, presidente 3), 
Deusa Maria Souza Pinheiro Passos (FFLCH-DLM, doutora, pre-
sidente 4); Walkyria Alydia Grahl Passos Magno e Silva (UFPA, 
titular), Graciela Rabuske Hendges (UFSM, doutora) e Sandra 
Mari Kaneko Marques (UNESP-Araraquara, doutora).Ficam, 
pelo presente edital, convocados os candidatos e a Comissão 
Julgadora acima mencionada.

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/

FM/8/2023 - RELATÓRIO FINAL
Realizou-se nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023, de acordo 

com o edital ATAC/FM/50/2022, o Concurso à Livre-Docência 
junto ao Departamento de Radiologia e Oncologia, com base 
no programa da Disciplina de Radiologia, para o qual achava-se 
inscrita a Dra. Maria Cristina Chammas.

A Comissão Julgadora, composta pelos Professores Douto-
res: Giovanni Guido Cerri (Presidente), Claudia da Costa Leite, 
Sergio Aron Ajzen, Marcos Roberto Tavares e Valdair Francisco 
Muglia habilitou a Dra. Maria Cristina Chammas à obtenção 
do título de Livre-Docente em concurso, submetendo o relatório 
final à Congregação da FMUSP. Homologado pela Congregação 
em sessão de 3/3/2023.

 EDITAL FEA 08/2023 - EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS, 
NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA FACULDADE DE 
ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ATUÁRIA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

A Diretora da Faculdade de Economia, Administração, Con-
tabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo torna público 
a todos os interessados que, conforme aprovação ad referendum 
do Conselho Técnico-Administrativo, em 6.3.2023, estarão aber-
tas por dez dias, das 9 horas (horário de Brasília) do dia 9.3.2023 
até às 17 horas (horário de Brasília) do dia 20.3.2023, as ins-
crições para o processo seletivo para a contratação de 1 (um) 
docente por prazo determinado, como Professor Contratado III 
(MS-3.1, para os contratados com título de Doutor), com salário 
de R$ 2.315,33, referência mês de março de 2022, com jornada 
de 12 horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de 
Administração, nos termos da Resolução nº 8.362/2023, bem 
como da Resolução nº 7.354/2017 e dos princípios constitucio-
nais, notadamente o da impessoalidade.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo CTA da Faculdade de Economia, Administração, Contabi-
lidade e Atuária, após o término do período de inscrições e de 
acordo com os termos da Resolução nº 7.354/17.

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido à Diretora da Faculdade de Economia, 
Administração, Contabilidade e Atuária, contendo dados pes-
soais e o Departamento a que concorre, acompanhado dos 
seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do título de Doutor, outorgado 

ou reconhecido pela USP ou de validade nacional;
2.1 Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 

ou qualquer outro meio.
2.2 No ato da inscrição, os candidatos portadores de 

necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

2.3 Para fins do inciso III, 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.

2.4 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.

2.5 É de integral responsabilidade do candidato a apresen-
tação 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.

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

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação dos aprovados.

4. Atribuição da função: os candidatos aprovados, ao 
serem contratados, deverão ministrar as disciplinas do curso de 
Administração, Área de Finanças: (i) Administração; (ii) Empreen-
dedorismo e Inovação; (iii) Mercados Financeiros e Matemática 
Financeira.

5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 
meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 4)
II. Prova Didática (peso 6)
5.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 

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

5.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo e dela dará 
conhecimento aos candidatos, 24 (vinte e quatro) horas antes 
do sorteio do ponto, sendo permitido exigir-se dos candidatos a 
realização de outras atividades nesse período.

5.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

5.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, que o 
candidato tiver levado para o local da prova, do qual não lhe 
será permitido ausentar-se durante esse período.

5.1.4. As anotações efetuadas durante o período de con-
sulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser 
feitas em papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas 
ao texto final.

5.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão de Seleção, ao se abrir a sessão;

5.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção, individualmente.

5.2. A prova didática será pública, com a duração mínima 
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará 
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 
137, do Regimento Geral da USP.

5.2.1. A realização da prova didática 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.

5.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

5.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do processo sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação.

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

5.2.5. Se o número de candidatos o exigir, eles serão 
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de 
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.

5.2.6. Quando atingido o 60º (sexagésimo) minuto de prova, 
a Comissão de Seleção deverá interromper o candidato.

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

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

6. Os pesos das provas são análogos aos estabelecidos no 
Regimento da Faculdade de Economia, Administração, Contabi-
lidade e Atuária da USP e, para o cálculo da média individual, a 
soma dos pesos será o quociente de divisão.

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

8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado 
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído 
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos 
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das 
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.

IV. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá 
ao desempate com base na média global obtida por cada 
candidato.

5.3. Classificados os candidatos, serão feitas as convoca-
ções para a contratação, até, caso necessário, esgotar-se a lista 
de habilitados.

5.4. Na hipótese de não haver habilitados na primeira 
etapa, ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à 
convocação para contratação, será iniciada a segunda etapa de 
avaliações, convocando-se para as provas, caso haja, os candi-
datos portadores do título de Mestre.

5.5. Na segunda etapa de avaliações, proceder-se-á de 
acordo com o disposto nos itens 5.2 e 5.3.

5.6. Não havendo inscritos portadores do título de Doutor, 
a primeira etapa de avaliações será realizada com os candidatos 
portadores do título de Mestre.

6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma única 
fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 4)
II. Prova Didática (peso 6)
6.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 

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

6.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo e dela dará 
conhecimento aos candidatos, 24 (vinte e quatro) horas antes 
do sorteio do ponto, sendo permitido exigir-se dos candidatos a 
realização de outras atividades nesse período.

6.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

6.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, que o 
candidato tiver levado para o local da prova, do qual não lhe 
será permitido ausentar-se durante esse período.

6.1.4. As anotações efetuadas durante o período de con-
sulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser 
feitas em papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas 
ao texto final.

6.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão de Seleção, ao se abrir a sessão;

6.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção, individualmente.

6.2. A prova didática será pública, com a duração mínima 
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará 
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 
137, do Regimento Geral da USP.

6.2.1. A realização da prova didática 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.

6.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

6.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do processo sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação.

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

6.2.5. Se o número de candidatos o exigir, eles serão 
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de 
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.

6.2.6. Quando atingido o 60º (sexagésimo) minuto de prova, 
a Comissão de Seleção deverá interromper o candidato.

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

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

7. Os pesos das provas são análogos aos estabelecidos no 
Regimento da Faculdade de Economia, Administração, Contabi-
lidade e Atuária da USP e, para o cálculo da média individual, a 
soma dos pesos será o quociente de divisão.

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

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I - MICROECONOMIA
1) Teoria do Consumidor
2) Teoria da Firma
3) Equilíbrio Geral e Bem Estar
4) Estruturas de Mercado: monopólio, oligopólio, concorrên-

cia perfeita e monopolística
5) Externalidades
6) Bens Públicos
7) Informação Assimétrica
II – MACROECONOMIA
1) Crescimento Econômico
2) Consumo e Investimento
3) Determinação de Renda e Flutuações Econômicas
4) Política Fiscal
5) Política Monetária
6) Economia Aberta
10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional da 
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária 
da USP em https://www.fea.usp.br/fea/concursos-e-processos-
-seletivos, e às publicações no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo.

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

12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado 
pelo CTA da Faculdade de Economia, Administração, Conta-
bilidade e Atuária da USP, para fins de homologação, após 
exame formal.

13. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31.12.2023, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos obedeça aos 
limites da legislação vigente à época de cada prorrogação e que 
estejam preenchidos os demais requisitos.

14. Os docentes contratados por prazo determinado fica-
rão submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade 
de São Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência 
Social – RGPS.

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

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

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

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

Informações adicionais, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Economia, 
Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São 
Paulo, essas informações poderão ser solicitadas por meio de 
mensagem eletrônica ao Serviço de Apoio aos Colegiados da 
Faculdade, em colegiados_fea@usp.br. As mensagens serão 
abertas e respondidas de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 
horas e das 14 às 17 horas.

24/11/2022, Caderno Executivo, Seção 1, página 302 e no D.O.E. 
de 27/12/2022, Caderno Executivo, Seção 1, página 342.

Face à Portaria GR nº 7887/2023 de 16 de fevereiro de 
2023, que revoga as Portarias GR 7.670/2021, 7.687/2021, 
7.689/2022, 7.704/2022 e 7.835/2022, fica suprimido o item 
“17-A. A comprovação de vacinação contra a Covid-19 (esque-
ma vacinal completo, ou seja, uma dose do imunizante da Jans-
sen ou duas doses dos demais imunizantes) e da primeira dose 
adicional, nos termos da Portaria GR nº 7687/2021 e alterações 
posteriores, é requisito para o exercício do cargo.” .

Permanecem inalterados todos os demais itens e termos 
do referido Edital.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Retificação do Edital Atac-49/2022
O Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos, no uso 

de suas atribuições legais, RETIFICA o EDITAL ATAC-49/2022 de 
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 Mecânica da Escola 
de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 
publicado no D.O.E. de 21/12/2022, Caderno Executivo, Seção 
I, Página 332.

Face à Portaria GR nº 7887/2023 de 16 de fevereiro de 
2023, que revoga as Portarias GR 7.670/2021, 7.687/2021, 
7.689/2022, 7.704/2022 e 7.835/2022, fica suprimido o item 
“20. A comprovação de vacinação contra a Covid-19 (esquema 
vacinal completo, ou seja, uma dose do imunizante da Janssen 
ou duas doses dos demais imunizantes) e da primeira dose 
adicional, nos termos da Portaria GR nº 7687/2021 e alterações 
posteriores, é requisito para o exercício do cargo.”.

Renumera-se o item 21 para 20.
Permanecem inalterados todos os demais itens e termos 

do referido Edital.

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO
 Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 

– USP
Retificação
No Edital ATAc/FCFRP 06/2023, de 01/03/2023, publicado 

no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 02/03/2023. Poder 
Executivo, Seção II, pág. 424, onde se lê: “...Fotogiologia de 
fungos...”, leia-se: “...Fotobiologia de fungos...”.

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E 
ATUÁRIA
 EDITAL FEA 07/2023 - EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO E CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS, 
NO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DA FACULDADE DE ECO-
NOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ATUÁRIA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

A Diretora da Faculdade de Economia, Administração, Con-
tabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo torna público 
a todos os interessados que, conforme aprovação ad referen-
dum do Conselho Técnico-Administrativo, em 7.3.2023, estarão 
abertas por dez dias, das 9 horas (horário de Brasília) do dia 
9.3.2023 até às 17 horas (horário de Brasília) do dia 20.3.2023, 
as inscrições para o processo seletivo para a contratação de 1 
(um) docente por prazo determinado, como Professor Contrata-
do III (MS-3.1, para os contratados com título de Doutor), com 
salário de R$ 2.315,33, referência mês de março de 2022, com 
jornada de 12 horas semanais de trabalho, ou como Professor 
Contratado II (MS-2, para os contratados com título de Mestre), 
com salário de R$ 1.655,35, com jornada de 12 horas semanais 
de trabalho, referência mês de março de 2022, junto ao Depar-
tamento de Economia, nos termos da Resolução nº 8.362/2023, 
bem como da Resolução nº 7.354/2017 e dos princípios consti-
tucionais, notadamente o da impessoalidade.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo CTA da Faculdade de Economia, Administração, Contabi-
lidade e Atuária, após o término do período de inscrições e de 
acordo com os termos da Resolução nº 7.354/17.

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido à Diretora da Faculdade de Economia, 
Administração, Contabilidade e Atuária, contendo dados pes-
soais e o Departamento a que concorre, acompanhado dos 
seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do título de Doutor (para Pro-

fessor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), 
outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade nacional;

2.1 Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 
ou qualquer outro meio.

2.2 No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

2.3 Para fins do inciso III, não serão aceitas atas de defesa 
sem informação sobre homologação quando a concessão do 
título de Doutor ou de Mestre 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.

2.4 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.

2.5 É de integral responsabilidade do candidato a apresen-
tação 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.

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

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação dos aprovados.

4. Atribuição da função: os candidatos aprovados, ao serem 
contratados, deverão ministrar as disciplinas do curso de Econo-
mia: (i) Fundamentos de Microeconomia; (ii) Fundamentos de 
Macroeconomia; (iii) Macroeconomia I; (iv) Macroeconomia II.

5. O processo seletivo será processado por meio de ava-
liações sucessivas de candidatos, agrupados em conformidade 
com sua titulação.

5.1. Na primeira etapa de avaliações, serão convocados 
para as provas, caso haja, os candidatos portadores do título 
de Doutor.

5.2. Encerrada a primeira etapa de avaliações, os candidatos 
habilitados serão classificados, da seguinte forma:

I. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas pelos 
examinadores;

II. O segundo colocado será o candidato que obteria o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas, caso o 
primeiro colocado não tivesse participado das avaliações;

III. Os demais candidatos serão classificados, sucessivamen-
te, seguindo o mesmo método previsto no inciso II.

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
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