quinta-feira, 18 de outubro de 2018
Conforme dispõe a Deliberação CEETEPS nº 09/2015,
alterada pela nº 24/2015, o Diretor de Faculdade de Tecnologia
designa para compor a Comissão Julgadora, do referido certame,
os seguintes membros:
TITULARES:
1. PAULO EDUARDO SANTOS, RG.:22.767.467-4, PROFESSOR ADJUNTO, FEI, PRESIDENTE;
2. LUIZ ALBERTO LUZ DE ALMEIDA, RG.:2.168.090-61, PROFESSOR ASSOCIADO II, UFABC;
3. FILIPE ANTOINE PERONDI KHATCHADOURIAN,
RG.:30.665.278-X, PROFESSOR, UNICID;
SUPLENTES:
1. EDGARD GONÇALVES CARDOSO, RG.:42.376.387-8, PROFESSOR, UFABC;
2. DALMACIO ALMEIDA, RG.:00016245637, PROFESSOR DE
ENSINO SUPERIOR, CEETEPS;
ETEC CONSELHEIRO ANTONIO PRADO – CAMPINAS
PORTARIA DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA
N°007/001/2018 DE 13/09/2018.
O Diretor de Escola Técnica da ETEC CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, com fundamento na alínea “a”, do Inciso II, do
Artigo 2º da Portaria CEETEPS-GDS nº 914, de 14, publicada no
DOE de 15/01/2015, republicada no DOE de 28/01/2015, designa
para compor, sem prejuízo de suas funções, sob a presidência do
primeiro, a Comissão Especial de Concurso Público, em atendimento ao Decreto nº 60.449/2014 de 15/05/2014, publicado no
DOE de 16/05/2014, responsável pela realização do concurso
público visando o preenchimento do emprego público permanente de Auxiliar de Docente, área de atuação - Química
Titulares:
1. - José Márcio Haas Bueno, RG.: 21.343.039-3, Diretor de
Serviço responsável pela Área Administrativa;
2. - Rita de Cássia Padula RG.: 11.723.837, Professor de
Ensino Médio e Técnico II F;
3. - Cláudia Aparecida dos Ouros, RG.: 23.647.763-8, Assistente Técnico Administrativo I;
Suplentes:
4. - José Eduardo de Oliveira, RG.: 5.172.265, Professor de
Ensino Médio e Técnico III P;
5. - Luiz Gustavo Criado Gonçalves, RG.: 18.171.875-3 ,
Professor de Ensino Médio e Técnico III F;
6. - Glicéria Araújo Silva, RG.: 16.675.664-7, Agente Técnico
e Administrativo IL.
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MACHADO DE ASSIS – CAÇAPAVA
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO
COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 082/05/2018 DE 12/01/2018 - PROCESSO Nº
082/05/2018
AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 1
O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MACHADO DE
ASSIS, considerando a ocorrência de aulas, CONVOCA o(s)
candidato(s) abaixo relacionados, para a sessão de escolha de
aulas, no dia 18/10/2018, às 10h00 horas, no endereço abaixo
indicado.
O(s) candidato(s) convocado(s) deverão comparecer com
documento de identidade ou far-se-á representar por procurador
constituído, munido de documento de identidade do procurador.
A manifestação e a escolha e atribuição de aulas obedecerá rigorosamente a preferência de titulação e a ordem de
classificação final, respeitando o disposto no item 6, do inciso
VII do Comunicado CEETEPS nº 1/2009. O candidato só poderá
escolher e ter aulas atribuídas no componente curricular que se
inscreveu e obteve êxito, exceto na situação prevista no subitem
7.1, do mesmo inciso, com alterações introduzidas pelo Comunicado CEETEPS - 5, de 29, publicado no DOE de 30.10.2009. Escolhidas e atribuídas as aulas o(s) candidato(s) não aproveitado(s)
aguardarão nova oportunidade de convocação.
O candidato que não atender à convocação para formalizar
a contratação, terá exaurido os direitos decorrentes de sua
habilitação no processo seletivo.
Observar-se-á para o início do exercício o disposto no item
9 do inciso VII do Comunicado CEETEPS nº 1/2009.
Local: ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL MACHADO DE ASSIS
Endereço: R. NAÇÕES UNIDAS,253
Bairro: JD. SANTO ANTONIO
Cidade: CAÇAPAVA - SP,
Telefone: (12) 3653-5882 OU (12) 3655-1802 e-mail: ETECPV@YAHOO.COM.BR
WWW.ETECMACHADODEASSIS.COM
COMPONENTE CURRICULAR: 7 - PRÁTICAS DE COMPETÊNCIAS SOCIAIS(RECURSOS HUMANOS)
Nº AULAS: 2,5 - AULAS EM SUBSTITUIÇÃO
MOTIVO DO SURGIMENTO DAS AULAS: AFASTAMENTO
PELA DELIBERAÇÃO CEETEPS 4/97
PERIODO DAS AULAS: NOTURNO
GRADUADO
NOME/ RG/CLASSIFICAÇÃO FINAL
KAREN CRISTINA DE FREITAS MORAES / 48.661.730-0 / 1°
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DOUTOR JOSÉ LUIZ VIANA
COUTINHO – JALES
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO
COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009, E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 073/01/2018 DE 27/04/2018 - PROCESSO Nº
3058/2018
AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 3
O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DOUTOR JOSÉ
LUIZ VIANA CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionados,
para a sessão de escolha de aulas, no dia 18/10/2018, às 10h00
horas, no endereço abaixo indicado.
O(s) candidato(s) convocado(s) deverão comparecer com
documento de identidade ou far-se-á representar por procurador
constituído, munido de documento de identidade do procurador.
A manifestação e a escolha e atribuição de aulas obedecerá rigorosamente a preferência de titulação e a ordem de
classificação final, respeitando o disposto no item 6, do inciso
VII do Comunicado CEETEPS nº 1/2009. O candidato só poderá
escolher e ter aulas atribuídas no componente curricular que se
inscreveu e obteve êxito, exceto na situação prevista no subitem
7.1, do mesmo inciso, com alterações introduzidas pelo Comunicado CEETEPS - 5, de 29, publicado no DOE de 30.10.2009. Escolhidas e atribuídas as aulas o(s) candidato(s) não aproveitado(s)
aguardarão nova oportunidade de convocação.
O candidato que não atender à convocação para formalizar
a contratação, terá exaurido os direitos decorrentes de sua
habilitação no processo seletivo.
Observar-se-á para o início do exercício o disposto no item
9 do inciso VII do Comunicado CEETEPS nº 1/2009.
Local: ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DOUTOR JOSÉ LUIZ
VIANA COUTINHO
Endereço: CHÁCARA MUNICIPAL,S/Nº
Bairro: CÓRREGO DO TAMBORIL
Cidade: JALES
Telefone: 17-3632.9004 e-mail: E073ADM@CPS.SP.GOV.BR
WWW.ETECJALES.COM.BR
COMPONENTE CURRICULAR: 1 - LÍNGUA PORTUGUESA
E LITERATURA (BASE NACIONAL COMUM)(AGROPECUÁRIA
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO (ETIM))
Nº AULAS: 05 - AULAS EM SUBSTITUIÇÃO
MOTIVO DO SURGIMENTO DAS AULAS: AUXÍLIO DOENÇA
PERIODO DAS AULAS: NOTURNO
LICENCIADO
NOME/ RG/ CPF/ CLASSIFICAÇÃO FINAL
MÁRCIA APARECIDA RODRIGUES / 11.950.313-X /
062.345.678-86 / 2°
EUCLIDES OLIVEIRA CABRAL/ 48.920.004-7/ 401.569.57809/ 3°
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FACULDADE DE MEDICINA
DE RIBEIRÃO PRETO

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2017
PROCESSO N.º 0423CC1705
COMUNICADO Nº. 019
O Diretor Presidente da Fundação Parque Zoológico de São
Paulo, nos termos do disposto no Capitulo “XI – Da Contratação” do Edital de Concurso Público nº. 001/2017 e seus Anexos,
torna público que:
01 – O(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), convocado(s)
para comparecimento e entrega da documentação, desistiu(ram)
da vaga, acarretando a perda do direito a contratação, nos termos do Edital de Concurso Público nº. 001/2017.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 024
I – São Paulo
Opção: 103SP – VIGILANTE
Candidato - Documento - Prova Objetiva - Class
22290001300 ANTONIO EVANGELISTA DE CARVALHO
NETO - 350953351 - 66,67 - 15º
O presente Comunicado encontra-se disponível no site
www.zoologico.sp.gov.br
E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido
o presente.
São Paulo, 17 de outubro de 2018.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente
FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2017
PROCESSO N.º 0423CC1705
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 025
O Diretor Presidente da Fundação Parque Zoológico de São
Paulo, nos termos do disposto no Capitulo “XI – Da Contratação” do Edital de Concurso Público nº. 001/2017 e seus Anexos,
CONVOCA os candidatos classificados para anuência quanto a
admissão, apresentação de documentos e realização de exames
médicos admissionais, conforme regras a seguir:
1 – Ficam convocados para contratação os candidatos habilitados, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação,
relacionados no Anexo I.
2 – Os convocados deverão se apresentar no prazo de 3
(três) dias úteis a contar do primeiro dia útil a partir da publicação deste Edital, na sede da Fundação Parque Zoológico de São
Paulo, sita à Av. Miguel Stéfano, nº. 4241 – Água Funda – São
Paulo – SP, na Divisão de Recursos Humanos, horário das 9:00
às 11:00 horas, munidos da documentação necessária, conforme
especificado no Anexo II deste Edital.
3 – O não comparecimento nos dias e horários indicados,
bem como, a não apresentação dos documentos de comprovação dos pré-requisitos, conforme Edital de Concurso, implicará
na perda definitiva do direito a vaga, qualquer que seja o
motivo alegado.
4 – Para admissão não serão aceitos protocolos de documentos.
5 – Os candidatos convocados serão encaminhados, após a
entrega da documentação, para exame médico admissional, cujo
resultado é condição indispensável para a contratação.
6 – O exame médico pré-admissional será exclusivamente
eliminatório e realizar-se-á com base nas atividades inerentes
ao cargo para o qual o candidato foi aprovado, considerando-se
as condições de saúde necessárias para exercício das mesmas.
7 – O exame médico será realizado em data, local e horário
pré-determinado, não podendo ser alterado.
8 – A ausência ao exame médico, eliminará o candidato do
Concurso Público.
9 – A inexatidão das informações prestadas ou a constatação de irregularidades em documentos, ainda que verificadas
posteriormente, eliminará o candidato concursado.
ANEXO I – LISTA DE CONVOCAÇÃO
I – São Paulo
Opção: 103SP – VIGILANTE
Candidato - Documento - Prova Objetiva - Class
22290002423 MARCELO TENORIO DE ALMEIDA 400147348 - 66,67 - 16º
ANEXO II - DOCUMENTAÇÃO
- Os candidatos, por ocasião da admissão no cargo, deverão
comprovar os requisitos abaixo relacionados mediante entrega
de cópia reprográfica autenticada ou original acompanhado de
cópia simples, dos seguintes documentos:
1) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
2) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento (se
casado);
3) Título de Eleitor;
4) Comprovantes de votação na última eleição;
5) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação,
quando do sexo masculino;
6) Cédula de Identidade – RG ou RNE;
7) 2 (duas) fotos 3x4, recentes, com fundo branco;
8) Inscrição no PIS-PASEP ou declaração informando não
haver feito o cadastro;
9) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
10) Declaração negativa de Acumulação de Cargo ou
Emprego Público;
11) Comprovantes de escolaridade por meio de Histórico
Escolar e diploma devidamente registrado e reconhecido pelo
MEC, e demais documentos comprobatórios dos pré-requisitos
deste Edital;
12) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte
e um) anos (se houver);
13) Caderneta de Vacinação dos filhos menores de 6 (seis)
anos (se houver);
14) Comprovante de endereço;
15) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais expedida
pela Secretaria de Segurança Pública da área de seu domicílio
(original);
16) Registro na Polícia Federal e Carteira Nacional de Vigilante expedido pela Polícia Federal para o cargo de Vigilante;
17) Curso de formação e/ou reciclagem com validade para
o mínimo de 06 (seis) meses, na data de admissão, para o cargo
de Vigilante.
O presente Edital de Convocação encontra-se disponível no
site www.zoologico.sp.gov.br
E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido
o presente Edital.
São Paulo, 17 de outubro de 2018.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
FACULDADE DE ARQUITETURA E
URBANISMO
EDITAL FAU No 08/2018
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP convoca
o candidato DALTON BERTINI RUAS a comparecer ao Serviço de
Pessoal da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, sito à Rua do
Lago nº 876, no prazo de 7 dias úteis, a partir de 19/10/2018,
das 09h00 às 10h00, munido de todos os documentos para dar
andamento à sua contratação pelo Regime Autárquico, conforme Editais ATAAc 52/2018 e ATAAc 85/2018, de Abertura de
Processo Seletivo e de Resultado Final/Classificação e Homologação, respectivamente, para a função de Professor Contratado
III (Doutor), em jornada de 12 horas semanais.

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL FMRP-USP Nº 016/2018 RESULTADO FINAL
A Diretora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
USP torna público o Resultado Final do Concurso de Títulos e
Provas visando à Obtenção de Título de Livre-Docente, ao qual
se submeteram os candidatos Drs. Jeová Nina Rocha e Stênio de
Cássio Zequi. Em seu Relatório Final, a Comissão Examinadora
considerou somente o Dr. Stênio de Cássio Zequi habilitado a
receber o Título de Livre-Docente e NÃO considerou habilitado
a receber o Título de Livre-Docente o Dr. Jeová Nina Rocha. Os
trabalhos desenvolveram-se nos dias 13 e 14 de setembro de
2018, tendo a Comissão Julgadora atribuído as seguintes notas
aos candidatos:
Dr. Jeová Nina Rocha
Examinador – Prova Prática - Prova de Avaliação Didática
- Prova de Defesa de Tese – Prova Pública de Arguição e Julgamento do Memorial - Prova Escrita - Média Ponderada.
Prof. Dr. José Sebastião dos Santos: 5,0 – 4,0 – 6,0 – 6,0
– 2,0 – 5,3
Prof. Dr. Rodolfo Borges dos Reis: 3,0 – 3,0 – 2,0 – 2,0 –
2,0 – 2,2
Prof. Dr. João Luiz Amaro: 7,0 – 7,0 – 7,5 – 7,0 – 2,0 – 6,6
Prof. Dr. Luis Paulo Kowalski: 5,0 – 4,0 – 5,0 – 6,0 – 2,0 – 5,1
Prof. Dr. Wagner Eduardo Matheus: 3,0 – 3,0 – 2,0 – 4,0
– 2,0 – 3,2
Dr. Stênio de Cássio Zequi
Examinador – Prova Prática - Prova de Avaliação Didática
- Prova de Defesa de Tese – Prova Pública de Arguição e Julgamento do Memorial - Prova Escrita - Média Ponderada.
Prof. Dr. José Sebastião dos Santos: 9,0 – 9,0 – 9,0 – 9,5
– 9,0 – 9,3
Prof. Dr. Rodolfo Borges dos Reis: 9,0 – 8,5 – 9,0 – 9,4 –
8,5 – 9,1
Prof. Dr. João Luiz Amaro: 9,5 – 9,0 – 9,0 – 9,0 – 9,0 – 9,1
Prof. Dr. Luis Paulo Kowalski: 9,5 – 9,5 – 9,5 – 9,5 – 9,5 – 9,5
Prof. Dr. Wagner Eduardo Matheus: 9,5 – 8,0 – 8,0 – 9,0
– 8,0 – 8,7
O Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em sua 305ª
Sessão Ordinária, realizada em 16 de outubro de 2018, homologou o Relatório Final elaborado pela Comissão Julgadora.
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
Comunicado Inscrição/banca FMRP-USP Nº 013/2018
De acordo com o estabelecido no Artigo 166 do R.G.-USP, baixado pela Resolução 3.745, de 19-10-90 e Resolução
3.801, de 05-04-91, a Congregação da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em sua 853ª
Sessão Ordinária, realizada em 16-10-2018, aprovou o pedido
da inscrição da candidata Doutora Alessandra Cristina Marcolin,
ao Concurso de Títulos e Provas Visando à Obtenção do Título
de Livre-Docente, junto ao Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Disciplina RCG0454 - Saúde Mulher - Especialidade em
Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP.
Na mesma ocasião foi designada a Comissão Julgadora
composta pelos Professores Doutores: Membros Efetivos: Marcos Felipe Silva de Sá, (Presidente) Professor Titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FMRP - USP; Francisco
José Candido dos Reis, Professor Associado do Departamento
de Ginecologia e Obstetrícia da FMRP - USP; Rossana Pulcinelli
Vieira Francisco, Professora Associada do Depto de Obstetricia
e Ginecologia da Faculdade de Medicina - USP; José Carlos
Peraçoli, Professor Titular do Depto de Ginecologia e Obstetrícia
da Faculdade de Medicina da UNESP-Botucatu e Mary Angela
Parpinelli, Professora Associada do Depto de Tocoginecologia
da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Membros
Suplentes: Rui Alberto Ferriani, Professor Titular do Depto de
Ginecologia e Obstetrícia da FMRP - USP; Rosana Maria dos Reis,
Professora Associada do Depto de Ginecologia e Obstetrícia da
FMRP - USP; Maria de Lourdes Brizot, Professora Associada do
Depto de Obstetrícia da Faculdade de Medicina - USP; Iracema
de Mattos Paranhos Calderon, Professora Titular do Depto de
Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UNESP-Botucatu; Nelson Lourenço Maia Filho, Professor Livre Docente
do Depto de Tocoginecologia da Faculdade de Medicina de
Jundiaí; Roberto Eduardo Bittar, Professor Associado do Depto
de Obstetricia e Ginecologia da Faculdade de Medicina - USP;
João Luiz Carvalho Pinto Silva, Professor Titular do Depto de
Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp;
Eliana Martorano Amaral, Professora Titular do Depto de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp.
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
Comunicado Inscrição/banca FMRP-USP Nº 014/2018
De acordo com o estabelecido no Artigo 166 do R.G.-USP, baixado pela Resolução 3.745, de 19-10-90 e Resolução
3.801, de 05-04-91, a Congregação da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em sua 853ª
Sessão Ordinária, realizada em 16-10-2018, aprovou o pedido
da inscrição da candidata Doutora MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA RODRIGUES, ao Concurso de Títulos e Provas Visando à
Obtenção do Título de Livre-Docente, junto ao Departamento de
Clínica Médica. Divisão de Imunologia Básica da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da USP.
Na mesma ocasião foi designada a Comissão Julgadora
composta pelos Professores Doutores: Membros Efetivos: Eduardo Antônio Donadi, (Presidente) Professor Titular do Depto de
Clínica Médica da FMRP - USP; Paulo Louzada Júnior, Professor
Associado do Depto de Clínica Médica da FMRP - USP; Simone
Appenzeller, Professora Associada do Depto de Reumatologia
da Faculdade de Ciências Médicas - UNICAMP; Eduardo Ferreira
Borba Neto, Professor Associado do Depto de Reumatologia da
Escola Paulista de Medicina - UNIFESP e Emília Inoue Sato, Professora Titular do Depto de Medicina da Escola Paulista de Medicina - UNIFESP. Membros Suplentes: Luísa Karla de Paula Arruda,
Professora Titular do Depto de Clínica Médica da FMRP - USP;
Fabíola Traina, Professora Associada do Depto de Clínica Médica
da FMRP - USP; Nelson Hamerschlak, Professor Livre Docente
do Depto de Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein;
Manoel Barros Bertolo, Professor Livre Docente do Depto de
Reumatologia da Faculdade de Ciências Médicas - UNICAMP;
Luiz Eduardo Coelho Andrade, Professor Associado do Depto de
Medicina da Escola Paulista de Medicina - UNIFESP; Milton Artur
Ruiz, Professor Livre Sociedade Portuguesa de Beneficiência de
São José do Rio Preto; Roger Chammas, Professor Titular do
Depto de Radiologia da Faculdade de Medicina - USP; Carlos
Antônio Caramori, Professor Adjunto do Depto de Clínica Médica
da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP.
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
Comunicado Inscrição/banca FMRP-USP Nº 015/2018
De acordo com o estabelecido no Artigo 166 do R.G.-USP, baixado pela Resolução 3.745, de 19-10-90 e Resolução
3.801, de 05-04-91, a Congregação da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em sua 853ª
Sessão Ordinária, realizada em 16-10-2018, aprovou o pedido
da inscrição do candidato Doutor Vitor Tumas, ao Concurso de
Títulos e Provas Visando à Obtenção do Título de Livre-Docente,
junto ao Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento - Disciplina de Neurologia da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da USP.
Na mesma ocasião foi designada a Comissão Julgadora
composta pelos Professores Doutores: Membros Efetivos: Osvaldo Massaiti Takayanagui, (Presidente) Professor Titular do Depto
de Neurociências e Ciências do Comportamento da FMRP USP;
Helio Rubens Machado, Professor Titular do Depto de Cirurgia e
Anatomia da FMRP - USP; Helio Afonso Ghizoni Teive, Professor
Adjunto da Universidade Federal do Paraná; Osvaldo José Moreira do Nascimento, Professor Titular do Depto de Neurologia da
Universidade Federal Fluminense e Gilmar Fernandes do Prado,

São Paulo, 128 (196) – 201
Professor Livre Docente do Depto de Medicina da Escola Paulista
de Medicina - UNIFESP. Membros Suplentes: Claudia Ferreira da
Rosa Sobreira, Professora Associada do Depto de Neurociências
e Ciências do Comportamento da FMRP - USP; Carlos Gilberto
Carlotti Júnior, Professor Titular do Depto de Cirurgia e Anatomia
da FMRP - USP; Li Li Min, Professor Titular do Depto de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas - UNICAMP; Paulo
Henrique Ferreira Bertolucci, Professor Adjunto na Especialização em Neurologia da Escola Paulista de Medicina - UNIFESP;
Fernando Cendes, Professor Associado do Depto de Neurologia
da Faculdade de Ciências Médicas - UNICAMP; Paulo Caramelli,
Professor Titular do Depto de Clínica Médica da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais; Ricardo
Nitrini, Professor Titular do Depto de Neurologia da Faculdade
de Medicina - USP.
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - USP
EDITAL FMRP-USP Nº 013/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE
TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (um)
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR JUNTO AO DEPARTAMENTO
DE FARMACOLOGIA, ÁREA DE IMUNOFARMACOLOGIA, COM
ÊNFASE NOS ASPECTOS MOLECULARES OU ANÁLISES IN VIVO
POR IMAGENS EM DOENÇAS INFLAMATÓRIAS – COM BASE
NOS CONTEÚDOS DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DE
GRADUAÇÃO RCG0250 – FARMACOLOGIA BÁSICA PARA O
CURSO DE MEDICINA, RCG2025 – FARMACOLOGIA BÁSICA
PARA O CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL, RCG2026 –
FARMACOLOGIA BÁSICA PARA O CURSO DE FISIOTERAPIA,
RFO3005 – FARMACOLOGIA BÁSICA PARA O CURSO DE FONOAUDIOLOGIA, RCB0206 – INTERFERÊNCIA NA BIOREGULAÇÃO
PARA O CURSO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS E DE DISCIPLINAS
DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA
(RFA5711- FARMACOLOGIA DO PROCESSO INFLAMATÓRIO I) E
IMUNOLOGIA BÁSICA E APLICADA (RIM5731 - TÓPICOS AVANÇADOS EM IMUNOLOGIA) OFERECIDAS PELA FMRP.
A Diretora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo com o decidido pela Congregação
em sua 853ª sessão ordinária, realizada em 16 de outubro de
2018, estarão abertas, das 09 horas do dia 01 de novembro
de 2018 até 17horas do dia 29 de janeiro de 2019, (horário
de Brasília), as inscrições ao concurso público de títulos e
provas para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor,
referência MS-3, em RDIDP, claro/cargo nº 1234412 destinado/
concedido ao Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID
FAPESP), atendimento do compromisso firmado entre a USP e
FAPESP na concessão de CEPIDs, com o salário de R$ 10.830,94
- dez mil oitocentos e trinta reais e noventa e quatro centavos
(maio/2018), junto ao Departamento de Farmacologia na área
de Imunofarmacologia, com ênfase nos aspectos moleculares
ou análises in vivo por imagens em doenças inflamatórias
com base no conteúdo do(s) programa(s) da(s) Disciplina(s) de
graduação RCG0250 – Farmacologia básica para o curso de
medicina, RCG2025 – Farmacologia básica para o curso de terapia ocupacional, RCG2026 – Farmacologia básica para o curso
de fisioterapia, RFO3005 – Farmacologia básica para o curso de
fonoaudiologia, RCB0206 – Interferência na bioregulação para
o curso de Ciências Biomédicas e de disciplinas dos programas
de pós-graduação em Farmacologia (RFA5711- Farmacologia
do processo inflamatório I) e Imunologia básica e aplicada
(RIM5731 - Tópicos avançados em imunologia) oferecidas pela
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de
São Paulo, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento
Geral da USP, e o respectivo programa que segue (ver item 7
deste edital).
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP
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 e resumo do memorial, conforme modelo do site
http://www.fmrp.usp.br/transparencia/concursos-publicos-e-editais/ dirigido a Diretora da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto - USP, contendo dados pessoais e área de conhecimento
(especialidade) do Departamento a que concorre, anexando os
seguintes documentos (todos em formato digital):
I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso
e das demais informações que permitam avaliação de seus
méritos;
- - Por memorial circunstanciado entende-se a apresentação
de análise reflexiva sobre a formação acadêmica, as experiências
pessoais de estudo, trabalhos, pesquisas, publicações e outras
informações pertinentes à vida acadêmica e profissional, indicando motivações e significados.
- - Esse Memorial deverá ser acompanhado da documentação correspondente ao alegado, e essa documentação deverá
compor um ou mais arquivos, e cada documento deverá estar
identificado de forma que se possa correlacionar cada atividade
declarada no Memorial com a respectiva peça da documentação;
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 – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de
pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
VI – Projeto de Pesquisa, com ênfase na área do concurso.
Parágrafo primeiro: 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.
Parágrafo segundo: Os candidatos estrangeiros serão dispensados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se encontram em situação regular no Brasil.
Parágrafo terceiro: 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.
Parágrafo quarto: No requerimento de inscrição, os candidatos portadores de necessidades especiais deverão apresentar
solicitação para que se providenciem as condições necessárias
para a realização das provas.
Parágrafo quinto: No requerimento de inscrição, o candidato
estrangeiro deverá manifestar a intenção de realizar as provas
na língua inglesa, nos termos do parágrafo 8º do artigo 135 do
Regimento Geral da USP. Os conteúdos das provas realizadas
nas línguas inglesa e portuguesa serão idênticos.
Parágrafo sexto: No caso de candidato que realizou as provas em língua inglesa ser o candidato indicado para provimento
do cargo, ele deverá tornar-se fluente na língua portuguesa em
até 3 (três) anos.
Parágrafo sétimo: É de responsabilidade exclusiva do
candidato o acompanhamento de todas as etapas referentes ao
concurso no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Executivo I, Seção Concursos, Subseção Universidade de São Paulo.
2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, em seu aspecto
formal, publicando-se a decisão em edital.
Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo
de trinta a cento e vinte dias, a contar da data da publicação no
Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo
com o artigo 134, parágrafo único, do Regimento Geral da USP.
3. - As provas constarão de:
I - - julgamento do memorial com prova pública de arguição,
com peso 04 (quatro);
II - - prova didática, com peso 03 (três);
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III - - julgamento de Projeto de Pesquisa, com arguição, com
peso 03 (três).
Parágrafo primeiro: A convocação dos inscritos para a
realização das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo segundo: As provas do concurso serão realizadas
pelos candidatos, observada a ordem de inscrição. A ordem
de inscrição basear-se-á no primeiro registro do candidato no
sistema mencionado no item 1 do presente edital.
Paragrafo terceiro: Será automaticamente excluído do
concurso o candidato que se apresentar depois do horário
estabelecido pela comissão julgadora, ou que atrasar-se para o
início das demais provas.
4. - O julgamento do memorial, expresso mediante nota
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito
do candidato.
Parágrafo único – No julgamento do memorial, a comissão
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.
5. - A prova didática será pública, com a duração mínima
de quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre
o programa da área de conhecimento acima mencionado, 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 – o sorteio do ponto será feito vinte e quatro horas antes
da realização da prova didática, sendo vedado ao candidato
renunciar a esse prazo;
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.
6. - Na defesa pública do projeto de pesquisa os examinadores levarão em conta o valor intrínseco do trabalho, o domínio
do assunto abordado, bem como a contribuição original do
candidato na área de conhecimento pertinente.
Na defesa pública do projeto de pesquisa apresentado no
ato da inscrição serão obedecidas as seguintes normas:
- I – O Candidato deverá realizar uma apresentação oral
do projeto no prazo máximo de trinta minutos. A arguição sera
realizada imediatamente após a apresentação. O projeto, em
sua forma escrita, deverá ter no máximo 10 páginas (excluindo-se aqui as referências), fonte Times New Roman, tamanho 12,
espaçamento de 1,5 entre linhas;
- II – - a duração da arguição não excederá trinta minutos
por examinador, cabendo ao candidato igual prazo para a
resposta;
- III - – - havendo concordância entre o examinador e o
candidato, poderá ser estabelecido o diálogo entre ambos,
observado o prazo total de sessenta minutos.
7. - O programa para o concurso de Professor Doutor junto
ao Departamento de Farmacologia, com base no conteúdo da(s)
Disciplina(s) de graduação RCG0250 – Farmacologia Básica para
o curso de Medicina, RCG-2025 – Farmacologia Básica para o
Curso de Terapia Ocupacional, RCG-2026 – Farmacologia Básica
para o Curso de Fisioterapia, RFO3005 – Farmacologia Básica
para o Curso de Fonoaudiologia, RCB-0206 – Interferência
na Bioregulação para o Curso de Ciências Biomédicas e em
disciplinas dos programas de Pós-graduação em Farmacologia
(RFA5711- Farmacologia do Processo Inflamatório I), ou de
Imunologia básica e aplicada (RIM5731 - Tópicos Avançados em
Imunologia) oferecidas pela FMRP, é o seguinte:
1. - Princípios gerais do processo inflamatório
2. - Sistema imune inato como alvo para novos fármacos
3. - Sinalização intracelular desencadeada por receptores
acoplados a Proteína-G como alvo para desenvolvimento de
novas terapias para doenças inflamatórias.
4. - Inibidores da sinalização de receptores tirosina-quinase
5. - Anti-inflamatórios inibidores das ciclo-oxigenases
6. - Glicocorticoides: mecanismos de ação e efeitos colaterais
7. - Fármacos modificadores de doenças reumáticas: mecanismos de ação e efeitos colaterais
8. - Terapia com imunobiológicos em doenças autoimunes:
mecanismos de ação e efeitos colaterais
9. - Imunossupressores utilizados para tratamento de
doenças inflamatórias: mecanismos de ação e efeitos colaterais
10. - Fisiopatologia da gota e tratamento farmacológico
11. - Fisiopatologia da asma e tratamento farmacológico
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, observados os pesos
fixados no item 3.
9. - As notas das provas poderão variar de zero a dez, com
aproximação até a primeira casa decimal.
10. - O resultado do concurso será proclamado pela comissão julgadora imediatamente após seu término, em sessão
pública.
11. - Serão considerados habilitados os candidatos que
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.
12. - A indicação dos candidatos será feita por examinador,
segundo as notas por ele conferidas;
13. - Será proposto para nomeação o candidato que obtiver
o maior número de indicações da comissão julgadora.
14. - 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.
15. - A nomeação do docente aprovado no concurso, assim
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos
termos da Resolução 7271 de 2016.
16. - O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do
Regimento Geral da USP.
17. - O concurso terá validade imediata e será proposto
para nomeação somente o candidato indicado para o cargo
posto em concurso.
18. - O candidato será convocado para posse pelo Diário
Oficial do Estado.
Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao
concurso, encontram-se à disposição dos interessados na Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo, à Avenida Bandeirantes,
3900, Anexo A da Administração - telefone: (016) 3315-3114.
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO – USP
EDITAL FMRP-USP Nº 014/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE
TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE UM (01)
CARGO(S) DE PROFESSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO DE
CLÍNICA MÉDICA DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO
PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
A Diretora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados
que, de acordo com o decidido pela Congregação em sua 853ª
sessão ordinária realizada em 16/10/2018, estarão abertas,
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com início às 09 horas
(horário de Brasília) do dia 24/outubro/2018 e termino às 17
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horas (horário de Brasília) do dia 22/abril/2019, as inscrições
ao concurso público de títulos e provas para provimento de
um (01) cargo(s)/claro(s) de Professor Titular, referência MS-6,
em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa
(RDIDP), cargo(s)/claro(s) nº 146099, com o salário de R$
16.100,43 – dezesseis mil cem reais e quarenta e três centavos
(maio/2018), junto ao Departamento de Clínica Médica, na
área de conhecimento Emergências Clínicas, nos termos do art.
125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e o respectivo
programa que segue:
Programa da(s) Disciplina(s) PARA A PROVA PÚBLICA ORAL
DE ERUDIÇÃO
RCG 0247 – PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR
RCG 0458 – MEDICINA DE URGÊNCIA
RCG 0461 – ACOLHIMENTO EM EMERGÊNCIAS
RCG 0513 – ESTÁGIO EM EMERGÊNCIAS E TRAUMATOLOGIA I
RCG 0611 – ESTÁGIO EM EMERGÊNCIAS E TRAUMATOLOGIA II
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo
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 Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 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.
II – prova de que é portador do título de Livre-Docente
outorgado pela USP ou por ela reconhecido.
III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos
do sexo masculino;
IV – título de eleitor;
V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de
pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
Parágrafo primeiro: 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.
Parágrafo segundo: 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.
Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispensados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar
que se encontram em sua situação regular no Brasil.
Parágrafo quarto: 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.
Parágrafo quinto: Caso o candidato não satisfaça a exigência do inciso II, e desde que não pertença a nenhuma categoria
docente na USP, poderá requerer sua inscrição como especialista
de reconhecido valor, nos termos do parágrafo primeiro do
artigo 80 do Estatuto da USP, o que dependerá da aprovação de
dois terços dos membros da Congregação.
Parágrafo sexto: No ato da inscrição, os candidatos portadores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação
para que se providenciem as condições necessárias para a
realização das provas.
2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo, em seu aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.
Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo
de trinta a cento e oitenta dias, a contar da data da publicação
no Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de
acordo com o artigo 151, parágrafo segundo, do Regimento
Geral da USP.
3. - As provas constarão de:
I – julgamento dos títulos - peso 4;
II – prova pública oral de erudição - peso 2;
III – prova pública de arguição - peso 4;
Parágrafo primeiro: A convocação dos inscritos para a
realização das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo segundo: Os candidatos que se apresentarem
depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.
4. - O julgamento dos títulos, expresso mediante nota
global, deverá refletir os méritos do candidato como resultado
da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividades,
compreendendo:
I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
IV – atividade de formação e orientação de discípulos;
V – atividades relacionadas à prestação de serviços à
comunidade;
VI - diplomas e outras dignidades universitárias.
Parágrafo único: No julgamento dos títulos deverão prevalecer as atividades desempenhadas nos cinco anos anteriores
à inscrição.
5. - A prova pública oral de erudição será pública e realizada
com base no programa previsto neste edital, de acordo com o
artigo 156 do Regimento Geral da USP e o art. 158 do Regimento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo.
I – compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhido pelo candidato é pertinente ao programa acima mencionado.
II – o candidato, em sua exposição, não poderá exceder a
sessenta minutos;
III – ao final da apresentação, cada membro da comissão
poderá solicitar esclarecimentos ao candidato, não podendo o
tempo máximo, entre perguntas e respostas, superar sessenta
minutos.
IV – cada examinador, após o término da prova de erudição
de todos os candidatos, dará a nota, encerrando-a em envelope
individual.
6. - Ao término da apreciação das provas, cada candidato
terá de cada examinador uma nota final que será a média
ponderada das notas por ele conferidas, observados os pesos
fixados no item 3.
7. - As notas das provas poderão variar de zero a dez, com
aproximação até a primeira casa decimal.
8. - O resultado do concurso será proclamado pela comissão
julgadora imediatamente após seu término, em sessão pública.
9. - Serão considerados habilitados os candidatos que
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.
10. - A indicação dos candidatos será feita por examinador,
segundo as notas por ele conferidas;
11. - Será proposto para nomeação o candidato que obtiver
o maior número de indicações da comissão julgadora.
12. - A posse do candidato indicado ficará sujeita à 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.
13. - A nomeação do docente aprovado no concurso, assim
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos
termos da Resolução 7271 de 2016.
14. - O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do
Regimento Geral da USP.
15. - O concurso terá validade imediata e será proposto
para nomeação somente o candidato indicado para o cargo
posto em concurso.

16. - O candidato será convocado para posse pelo Diário
Oficial do Estado.
Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao
concurso, encontram-se à disposição dos interessados na Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo, à Avenida Bandeirantes,
3900, Anexo A da Administração - telefone: (016) 3315-3114.
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS - FMRP-USP
Nº 016/2018
Terá início no dia 24 de outubro de 2018, às 08:00 horas,
no Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – Campus
Universitário, o Concurso de Títulos e Provas para o Provimento
Efetivo de um Cargo de Professor Doutor, em RTC, junto ao
Departamento de Cirurgia e Anatomia – com base no conteúdo
dos programas das Disciplinas de RCG 0212- Estrutura e Função
do Sistema Nervoso, RCG 0145-Morfologia do Tórax, RCG0146- Morfologia do Abdomen e da Pelve, RCG 321 – Clínica
e Técnicas Cirúrgicas, RCG 508 – Estágio em Clínica Cirúrgica
I, RCG 601 – Estágio em Clínica Cirúrgica II oferecidas pela da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo, referente ao Edital FMRP-USP Nº 011/2018, publicado no
Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 18 de maio de 2018,
o qual estão inscritos os candidatos Drs. Fabio Antonio Perecim
Volpe, Marcelo Volpon Santos, Marley Ribeiro Feitosa, Pedro
Soler Coltro e Tales Rubens De Nadai.
A Comissão Julgadora ficou assim constituída pelos Professores Doutores: Membros Efetivos: JOSÉ SEBASTIÃO DOS
SANTOS (Presidente), Professor Associado do Depto de Cirurgia
e Anatomia da FMRP - USP; SILVANA MARIA QUINTANA,
Professora Associada do Depto de Ginecologia e Obstetrícia da
FMRP - USP; CLAUDIO SADDY RODRIGUES COY, Professor Titular
do Depto de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas - Unicamp; JOAQUIM BUSTORFF-SILVA, Professor Titular do Depto de
Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas - Unicamp e RAQUEL
FRANCO LEAL, Professora Associada do Depto de Cirurgia da
Faculdade de Ciências Médicas - Unicamp.
Ficam, pelo presente, convocados os candidatos e a Comissão Julgadora.
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS - FMRP-USP
Nº 017/2018
Terá início no dia 13 e novembro de 2018, às 08:00 horas,
no Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – Campus
Universitário, o Concurso de Títulos e Provas para o Provimento
Efetivo de um Cargo de Professor Doutor, referência MS-3 em
RDIDP, junto ao Departamento de Clínica Médica – Área Especializada em Hematologia e Hemoterapia, com base no conteúdo
dos programas das Disciplinas de RCG 0448 Hematologia, RCG
0285 Biologia do Câncer, RCG 0286 Introdução a comunicação
com o paciente, RCG 0314 Semiologia Geral e RCG 0509 Estágio
em Medicina Interna oferecidas pela Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, referente ao Edital
FMRP-USP Nº 012/2018, publicado no Diário Oficial do Estado
de São Paulo do dia 22 de maio de 2018, o qual estão inscritos
os candidatos Drs. Lorena Lobo de Figueiredo Pontes e Renato
Luiz Guerino Cunha.
A Comissão Julgadora ficou assim constituída pelos Professores Doutores: Membros Efetivos: LUIZ ERNESTO DE ALMEIDA
TRONCON (Presidente), Professor Titular do Depto de Clínica
Médica da FMRP - USP; PAULO LOUZADA JÚNIOR, Professor
Associado do Depto de Clínica Médica da FMRP - USP; FERNANDO FERREIRA COSTA, Professor Titular do Depto de Hematologia
da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP; RICARDO
PASQUINI, Professor Titular do Depto de Clínica Médica da Univ.
Fed. do Paraná e NELSON SPECTOR, Professor Titular do Depto
de Clinica Médica da Faculdade de Medicina da UFRJ.
Ficam, pelo presente, convocados os candidatos e a Comissão Julgadora.

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
EDITAL ICB.ATAC. 19/2018
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
O Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, convoca o candidato: Claudio Romero Farias
Marinho, inscrita no CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO
DE LIVRE-DOCENTE, junto ao Departamento de Parasitologia,
conforme Edital ICB.ATAC.15/2018 publicado no D. O. E. em 15
de agosto de 2018 de Abertura do Concurso, para as provas de
Julgamento do Memorial com Prova Pública de Argüição (peso
4); Prova Escrita (peso 1), Prova Prática (peso 1), Defesa de Tese
(peso 3) e Avaliação Didática (peso 1), que serão realizadas
nos dias 03 e 04 de dezembro de 2018, início às 08h00, no
Edifício Biomédicas III, Av. Prof. Lineu Prestes, 2.415 - térreo,
à sala de Reuniões do Setor Acadêmico. Referente processo
2018.1.773.42.4.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
REITORIA
SECRETARIA GERAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
EDITAL
Concurso Público para Livre Docente na área de Sociolinguística, na disciplina HL-236 - Linguagem: Dimensões Históricas
e Sociais, do Departamento de Linguística do Instituto de Estudos da Linguagem/UNICAMP.
O Concurso terá início às 9h00 do dia 22/11/2018, nas
dependências do Instituto de Estudos da Linguagem, situado na
Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas, São
Paulo, com o seguinte calendário fixado:
Dia 22/11/2018 (quinta-feira)
9h00 - Abertura dos Trabalhos;
10:00h - Sorteio de Ponto para a Prova Didática;
10:15h - Prova de Títulos;
Dia 23/11/2018 (sexta-feira)
10:00h – Prova Didática;
13h00h – Início da Arguição da Defesa de Tese e, em seguida, a conclusão dos trabalhos.
A Comissão Julgadora será constituída pelos seguintes Professores Doutores: Titulares: Inês Signorini - Presidente, Wilmar
da Rocha D’Angelis, Mariangela Rios de Oliveira, Roberto Gomes
Camacho e Sueli Cristina Marquesi; Suplentes: Marilda do Couto
Cavalcanti e Maria Luiza Braga (UFRJ).
Ficam, pelo presente Comunicado, convocados os membros
da Comissão Julgadora e a candidata inscrita, Profa. Dra. Anna
Christina Bentes da Silva.
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
EDITAL
A Universidade Estadual de Campinas torna pública a
abertura de inscrições para o concurso de provas e títulos para
obtenção do Título de Livre Docente na área de Ética, Estética e
Filosofia Política, na disciplina HG303 – Ética I, do Departamento
de Filosofia, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da
Universidade Estadual de Campinas.
INSTRUÇÕES
I – DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão recebidas, pelo prazo de 30 dias a
contar da publicação deste Edital, de segunda à sexta-feira, das
9h às 12h e das 14h às 17h, na Secretaria do Departamento
de Filosofia, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, da
Universidade Estadual de Campinas, na Cidade Universitária

quinta-feira, 18 de outubro de 2018
"Zeferino Vaz", Barão Geraldo, Campinas, SP - Endereço: Rua
Cora Coralina, 100. CEP 13083-896, Campinas, SP.
1.1. Poderão se inscrever ao concurso graduados em Curso
Superior, portadores do título de Doutor, conferido pelo menos
três (3) anos antes da data da inscrição, nos termos do § 1º do
Artigo 172 do Regimento Geral da UNICAMP e do Artigo 2º da
Deliberação CONSU-A-05/2003.
1.2. Para inscrição, o candidato deverá apresentar requerimento dirigido ao Diretor da Unidade, indicando: nome, idade,
filiação, naturalidade, estado civil, domicílio e profissão, acompanhado dos seguintes documentos:
a. Diploma de Curso Superior, que inclua a matéria da disciplina ou conjunto de disciplinas em Concurso ou afim;
b. Título de Doutor;
c. Cédula de Identidade;
d. Oito (08) exemplares de Tese ou do Conjunto da Produção Científica, Artística ou Humanística do candidato após seu
doutoramento e por ele apresentado de forma a evidenciar a sua
contribuição nos campos da ciência, das artes ou humanidades;
e. Um (01) exemplar de cada trabalho ou documento relacionado no Memorial.
f. 0ito (08) exemplares do Memorial, impresso, contendo
tudo o que se relacione com a formação científica, artística,
didática e profissional do candidato, principalmente as atividades relacionadas com a disciplina ou conjunto de disciplinas em
Concurso, a saber:
f.1. Indicação pormenorizada de sua educação secundária,
precisando épocas, locais e instituições em que estudou, se
possível menção de notas, prêmios ou outras distinções obtidas;
f.2. Descrição minuciosa de seus estudos superiores, com
indicação das épocas e locais em que foram realizados, e relação
de notas obtidas;
f.3. Indicação dos locais em que exerceu sua profissão, em
seqüência cronológica, desde a conclusão dos estudos superiores até a data da inscrição ao concurso;
f.4. Indicação pormenorizada de sua formação científica
ou artística;
f.5. Relatório de toda sua atividade científica, artística,
técnica, cultural e didática, relacionada com a área em concurso,
principalmente a desenvolvida na criação, organização, orientação e desenvolvimento de núcleos de ensino e pesquisa;
f.6. Relação dos trabalhos publicados com os respectivos
resumos;
f.7. Relação nominal dos títulos universitários relacionados
com a disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso, bem
como outros diplomas ou outras dignidades universitárias e
acadêmicas.
1.3. Todas as informações serão, obrigatoriamente, documentadas por certidões ou por outros documentos, a juízo da
Congregação da Unidade.
1.4. O Memorial poderá ser aditado, instruído ou completado até a data fixada para o encerramento do prazo para
inscrições.
1.5. Os candidatos serão notificados por Edital, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a respeito da composição da
Comissão Julgadora e da fixação do calendário de provas, que
será publicado no DOE após a aprovação das inscrições pela
Congregação da Unidade.
1.6. Indeferido o pedido de inscrição, caberá pedido de
reconsideração à Congregação da Unidade, até 48 horas após a
publicação do indeferimento.
1.7. Mantendo-se o indeferimento pela Congregação da
Unidade, caberá recurso à Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão do Conselho Universitário, até 48 horas após a publicação
do indeferimento do pedido de reconsideração.
II - DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO
2. A Comissão Julgadora do concurso será constituída de
5 (cinco) membros aprovados pela Congregação da Unidade,
entre especialistas de renome na disciplina ou conjunto de
disciplinas em concurso, 2 (dois) dos quais pertencerão ao
corpo docente da Universidade, escolhidos entre professores
de nível MS-6 ou MS-5, em exercício na Universidade, e os 3
(três) restantes escolhidos entre professores dessas categorias
ou de categorias equivalentes pertencentes a estabelecimentos
de ensino superior oficial ou profissionais de reconhecida competência na disciplina ou conjunto de disciplinas em concurso,
pertencentes a instituições técnicas, científicas ou culturais do
País ou do exterior.
III - DAS PROVAS
3. O presente concurso constará das seguintes provas:
I. Prova de Títulos; (peso 1)
II. Prova Didática; (peso 1)
III. Prova de Defesa de Tese ou avaliação do conjunto da
produção científica, artística ou humanística do candidato após
o seu doutoramento e por ele apresentado de forma a evidenciar
a sua contribuição nos campos da ciência, das artes ou humanidades; (peso 1)
3.1. A Prova de Títulos consistirá na avaliação pela Comissão Julgadora, com base no memorial apresentado, dos títulos
do candidato, emitindo parecer circunstanciado em que se realce
sua criatividade na ciência, nas artes ou humanidades e suas
qualidades como professor e orientador de trabalhos.
3.1.1. No julgamento de títulos será considerado cada um
dos itens abaixo, por ordem decrescente de valor:
a. Atividades didáticas de orientação, de ensino e pesquisa;
b. Atividades científicas, artísticas, culturais e técnicas relacionadas com a matéria em concurso;
c. Títulos universitários; e
d. Diplomas de outras dignidades universitárias e acadêmicas.
3.2. A prova didática versará sobre o programa de disciplina
ou conjunto de disciplinas ministradas na Universidade no ano
anterior ao concurso e nela o candidato deverá revelar cultura
aprofundada no assunto.
3.2.1. A matéria para a prova didática será sorteada na presença de, no mínimo, 3 membros da Comissão Julgadora, com
24 horas de antecedência, de uma lista de 10 pontos organizada
pela referida Comissão.
3.2.2. A prova didática terá a duração de 50 a 60 minutos
e nela o candidato desenvolverá o assunto do ponto sorteado,
vedada a simples leitura do texto da aula, mas facultando-se,
com prévia aprovação da Comissão Julgadora, o emprego de
roteiros, apontamentos, tabelas, gráficos, dispositivos ou outros
recursos pedagógicos utilizáveis na exposição.
3.3. A tese a ser defendida pelo candidato deverá basear-se em trabalho de pesquisa original. No caso de o candidato
optar pela apresentação do conjunto de sua produção científica,
artística ou humanística, realizada após o doutoramento, este
conjunto de trabalhos será organizado de modo a demonstrar
a capacidade crítica do candidato, bem como a originalidade
de suas pesquisas.
3.3.1. A arguição será feita pela Comissão Julgadora, cabendo a cada examinador 30 minutos e igual prazo ao candidato
para responder. A critério do candidato, poderá haver diálogo e
neste caso, os tempos serão somados.
IV - DO JULGAMENTO DAS PROVAS
4. Cada examinador atribuirá notas de 0 (zero) a 10 (dez) a
cada uma das provas.
4.1. A nota final de cada examinador será a média das notas
por ele atribuídas às provas.
4.2. Os candidatos que alcançarem, de 3 (três) ou mais
examinadores, a média mínima 7,0 (sete), serão julgados habilitados à Livre-Docência.
4.3. A Comissão Julgadora, terminadas as provas, emitirá
um parecer circunstanciado, único e conclusivo, sobre o resultado do concurso que será submetido à aprovação da Congregação da Unidade.
4.4. O resultado final do concurso para Livre-Docente, devidamente aprovado pela Congregação do Instituto de Filosofia e
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