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tal. Ambientes vegetados da plataforma continental. Recifes 
de coral. Mar profundo. Bentos na Antártica. Influência do 
homem sobre o ambiente marinho. Processos biológicos: pro-
dução primária (fotossintética, heterotrófica e quimiosintética) e 
secundária no bentos. Fluxo de matéria e energia nos diferentes 
sistemas.

Disciplina Biologia Pesqueira (2º Semestre): Introdução 
à ciência pesqueira. O sistema natural: conceitos básicos de 
oceanografia pesqueira. O sistema humano: métodos e ape-
trechos de pesca; o ambiente socioeconômico. O sistema de 
manejo: objetivos, medidas, e estratégias. Princípios de dinâmica 
populacional e avaliação de estoques pesqueiros. Conceito de 
recrutamento, estoque desovante, crescimento, e mortalidade. 
Captura por unidade de esforço e estimativas de abundância. 
Análises de rendimento e sobrepesca, modelos de avaliação. 
Impactos da pesca.

Disciplina Análise de Dados I (1 º Semestre): Noções de 
planejamento amostral e experimental. Conceitos básicos de 
estatística descritiva. Tratamento e controle de qualidade dos 
dados. Interpolação. Análise Espectral. Análise Harmônica e 
mínimos quadrados. Correlação e regressão. Inferência paramé-
trica e não-paramétrica, abordagem frequentista e bayesiana. 
Testes de proporções. Análises univariadas para comparações de 
duas ou mais médias. Análise de variância unifatorial e bifatorial.

O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
do Instituto Oceanográfico.

1. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido à Diretoria do Instituto Oceanográfico, 
contendo dados pessoais e área de conhecimento (especialida-
de) do Departamento a que concorre, anexando os seguintes 
documentos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5º - 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 do Ins-
tituto Oceanográfico, em seu aspecto formal, publicando-se a 
decisão em edital.

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

3. O concurso será realizado segundo critérios objetivos, 
em duas fases, por meio de atribuição de notas em provas, 
assim divididas:

1ª fase (eliminatória) – prova escrita – peso dois (02).
2ª fase –
I) julgamento do memorial com prova pública de arguição 

- peso cinco (05).
II) prova didática - peso três (03).
§ 1º - A convocação dos inscritos para a realização das 

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

estabelecido não poderão realizar as provas.
I – Primeira fase: PROVA ESCRITA – Caráter Eliminatório.
4. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral 

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

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

II – o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO 
MEMORIAL.

6. O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito 
do candidato.

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

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

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

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

I – a comissão julgadora, com base no programa do concur-
so, organizará uma lista de dez pontos, da qual os candidatos 

unanimidade a candidata Cristiane Paula Gomes Calixto para o 
preenchimento do cargo de Professor Doutor acima referido. O 
relatório final do concurso emitido pela Comissão Julgadora foi 
homologado pela Egrégia Congregação em sua 449ª reunião 
ordinária realizada no dia 13/12/2019 e consta na íntegra do 
Processo 19.1.136.41.7.

 INSTITUTO DE MATEMÁTICA E 
ESTATÍSTICA
 Edital ATAc – 042/2019
HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL
A Congregação do Instituto de Matemática e Estatística da 

Universidade de São Paulo, em sua 617ª sessão realizada em 
12.12.2019, homologou o relatório final da Comissão Julgadora 
que, em 8.11.2019, indicou os candidatos Felipe Yukihide Yasu-
mura e Vinícius Morelli Cortes para preencher os claros/cargos nº 
1235028 e 1235036 de Professor Doutor junto ao Departamento 
de Matemática. A Comissão Julgadora esteve assim constituída: 
Profs. Drs Maria Fernanda Elbert Guimarães (Titular - UFRJ), Igor 
Leite Freire (Associado – UFABC), Clodoaldo Grotta Ragazzo 
(Titular – IME-USP), Juan Carlos Gutiérrez Fernández (Associado 
– IME-USP) e Ricardo Bianconi (Titular – IME-USP).

(Proc. USP nº 2019.1.747.45.9).

 INSTITUTO OCEANOGRÁFICO
 INSTITUTO OCEANOGRÁFICO
EDITAL IOUSP N 12/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO – 1 FASE
RETIFICAÇÃO
Com relação ao Edital IOUSP nº 09/2019 (abertura de ins-

crições ao processo seletivo para a contratação de um docente 
por prazo determinado, como Professor Contratado III, MS-3.1, 
com salário de Um mil, novecentos e dezoito reais e setenta e 
dois centavos, referência: mês de maio de 2019, com jornada 
de doze horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de 
Oceanografia Física, Química e Geológica, na área de Oceano-
grafia Física), publicado no DOE de 17 de dezembro de 2019.

Pela existência de incorreção na informação sobre a data 
limite de inscrições, fica retificada a informação que a data 
correta é 23:59 horas (horário de Brasília) do dia 18 de março 
de 2020, e não como constou. As demais informações não 
sofrem alteração.

 Instituto Oceanográfico
Edital nº 10/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM) 
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE OCE-
ANOGRAFIA BIOLÓGICA DO INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

A Diretora do Instituto Oceanográfico da Universidade de 
São Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo 
com o decidido pela Congregação em sessão ordinária realizada 
em 12/12/2019, estarão abertas, pelo prazo de 90 (noventa) 
dias, com início às 00:01 horas (horário de Brasília) do dia 20 de 
dezembro de 2019 às 23:59 horas (horário de Brasília) do dia 18 
de março de 2020, as inscrições ao concurso público de títulos 
e provas para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, 
referência MS-3, em Regime de Dedicação Integral à Docência e 
à Pesquisa (RDIDP), claro/cargo nº 1236130, com o salário de R$ 
11.069,17 (onze mil, sessenta e nove reais e dezessete centavos) 
referência maio/2019, junto ao Departamento de Oceanografia 
Biológica, área de conhecimento “Processos em Oceanografia 
Biológica”, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento 
Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

Disciplina Sistema Oceano I (1º Semestre): Histórico do 
desenvolvimento da ciência oceanográfica. Conceitos básicos 
sobre Oceanografia Geológica. Projeções cartográficas. Sistemas 
de posicionamento. Cartas náuticas. Batimetria e topografia dos 
fluidos marinhos. Evolução geoquímica dos oceanos. Energia do 
Sol e balanço térmico. Radiação solar e terrestre. Calor sensível 
e calor latente. Balanço térmico da Tessa. Absorção e reflexão 
da radiação solar pelos oceanos. O campo de temperatura nos 
oceanos: camada de mistura, termoclima e camada de fundo. 
Marés. Forças geradoras. Marés semi-diurnas e diurnas. Desi-
gualdades diárias e quase-quinzenais. Origem da água do 
mar conceitos básicos de Oceanografia Química. Composição 
e propriedades químicas da água do mar. Classificação dos 
elementos na água do mar. Teoria da composição constante, 
elementos maiores e salinidade. Métodos de análise da salini-
dade. Fatores que controlam a distribuição da salinidade nos 
oceanos. O campo de salinidade nos oceanos. Equilíbrio hidros-
tático e pressão. Equação de estado da água do mar. O campo 
de densidade nos oceanos: estabilidade estática e frequência 
de Brunt-Vaisala. Elementos menores e compostos orgânicos. 
Elementos e nutrientes – ciclos e distribuições. Balanço hidro-
lógico, salinidade, pressão e densidade. O ciclo hidrológico na 
Terra. Ciclo do carbono, produtividade biológica e transferência 
de energia. Bomba biológica e ecossistemas marinhos baseados 
na produção de fitoplâncton. Natureza e distribuição global de 
organismos marinhos. Adaptações e respostas dos organismos 
às variáveis ambientais. Biogeografia. Habitats marinhos (recifes 
de coral, manguezais, bancos de rolitos, fundos submersos 
vegetados, regiões abissais, fontes hidrotermais, estuários, 
praias e costões rochosos) e compartimentos marinhos: pelágico, 
bêntico, planctônico e nectônico.

Disciplina Sistema Oceano II (2º Semestre): Ciclos dos 
elementos menores nos oceanos. Gases dissolvidos na água do 
mar. Massas de água e circulação profunda nos oceanos. Forças 
atuantes na água do mar e equação do movimento. Circulação 
superficial dos oceanos. Oceanografia Costeira. Ambientes mari-
nhos de sedimentação. Origem e distribuição dos sedimentos 
marinhos. Exploração de recursos marinhos vivos e não vivos, 
com ênfase em serviços ecossistêmicos e processos associados. 
Produção de recursos pesqueiros no mundo. Atividade pesqueira 
moderna. Avaliação de estoques. Maricultura. Utilização racional 
de recursos marinhos. Noções de conservação marinha, com 
ênfase em impactos e ameaças do ambiente costeiro e marinho, 
incluindo poluição, perda de habitats e sobre-explotação de 
recursos. Novos conceitos de direito do mar.

Disciplina Ecologia Aquática (1º Semestre): Retomada dos 
conceitos de espécie e suas implicações ecológicas. Níveis de 
organização. Ecologia de populações. Estrutura populacional 
em tamanho, sexo, idade e fases do ciclo de vida; Dinâmica 
e populações: natalidade, crescimento, mortalidade, relações, 
bióticas; Fatores limitantes e controle populacional. Ecologia 
de comunidades: estrutura trófica e fluxo de energia; Indica-
dores ecológicos das comunidades: diversidade específica, 
riqueza e equitatividade; Métodos de estudo das comunidades: 
abordagem taxonômica x abordagem energética; Padrões de 
distribuição: zonação, estratificação, manchas, periodicidade; 
Sucessão ecológica.

Disciplina Sistema Pelágico (2º Semestre): Controles base-
-topo e topo-base e sua influência sobre a estrutura do sistema 
pelágico. O papel da alça microbiana na dinâmica da matéria 
orgânica no ambiente pelágico. Estequiometria ecológica. Fluxo 
vertical de material biogênico e funcionamento da bomba bio-
lógica. Processos de microescala e escala proximal do plâncton. 
Processos ecológicos de meso- e larga escala. Noções sobre 
ecologia do meso- e batipelagial. Acoplamento entre os ambien-
tes pelágico e bêntico. Variações do ecossistema pelágico em 
relação às mudanças globais.

Disciplina Sistema Bentônico (1º Semestre): Bentos: Com-
ponentes/Adaptações. Importância do substrato-sedimento. 
Associação de espécies em comunidades/ Diversidade. História 
de vida: reprodução/ dispersão larval / estabelecimento / 
estratégias r e k. Métodos de estudo do bentos. Distribuição 
espacial: Bentos estuarino / Marisma / Manguezal. Zona entre 
marés rochosas e areno-lamosa, dunas. Plataforma continen-

17. A nomeação do docente aprovado no concurso, 
assim como as demais providências decorrentes, será regida 
pelos termos da Resolução 7271 de 2016 (Alterada pela Resolu-
ção 7603/2018).

18. O docente em RDIDP deverá manter vínculo 
empregatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do 
Regimento Geral da USP.

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

20. O candidato será convocado para posse pelo Diá-
rio Oficial do Estado.

Informações adicionais, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo, situada à Avenida da Universidade, 
308, Sala 103 (bloco A), Butantã, São Paulo, SP, CEP 05508-040, 
de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 das 14 às 17 horas, e-mail: 
atacfe@usp.br

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 EDITAL ATAc 069/2019 - HOMOLOGAÇÃO
A Congregação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em sua 404ª 
Reunião Ordinária, realizada em 12/12/2019, homologou, por 
unanimidade, o relatório final da Comissão Julgadora que, em 
12/11/2019, habilitou, por unanimidade, os candidatos Profs. 
Drs. Max Cardoso Langer e Tiana Kohlsdorf e indicou, por unani-
midade, a candidata Profa. Dra. Tiana Kohlsdorf para preencher 
o claro/cargo nº 266590 de Professor Titular junto ao Departa-
mento de Biologia, na Área de Conhecimento: Biologia Geral, 
nos termos do Edital ATAc 059/2018, publicado no Diário Oficial 
do Estado de 07/12/2018. A Comissão Julgadora esteve assim 
constituída: Profs. Drs. John Campbell McNamara (Presidente) – 
Professor Titular do Departamento de Biologia da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo; Fernando Luis Medina Mantelatto – Professor Titular 
do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 
Carlos Roberto Ferreira Brandão – Professor Titular da Divisão 
Científica do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo; 
Antônio Carlos Marques – Professor Titular do Departamento 
de Zoologia do Instituto de Biociências da Universidade de São 
Paulo; Francisco Tadeu Rantin – Professor Titular aposentado do 
Departamento de Ciências Fisiológicas do Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de São Carlos. 
(2018.1.1690.59.0).

 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA
 EDITAL DA COMISSÃO JULGADORA FMVZ nº 41/2019
CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE PROFESSOR 

LIVRE-DOCENTE DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA DA FACUL-
DADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA UNIVERSI-
DADE DE SÃO PAULO (Edital de abertura de inscrição FMVZ nº 
38/2019, publicado no D.O. de 26/10/2019).

O senhor Professor Doutor José Soares Ferreira Neto, 
Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo, faz público que a Congregação desta 
Faculdade, em sessão de 11/12/2019, após ter aceito o pedido de 
inscrição formulado pela candidata Aline Magalhães Ambrósio, 
pertinente ao concurso de títulos e provas visando a obtenção 
do título de Livre-Docente junto ao Departamento de Cirurgia, 
desta Unidade, designou para constituição da correspondente 
Comissão Julgadora os professores abaixo mencionados, e 
indicou, como Presidente, a Profa. Dra. Denise Tabacchi Fantoni.

MEMBROS TITULARES
Denise Tabacchi Fantoni - Professora Titular da FMVZ/USP;
Julia Maria Matera - Professora Titular da FMVZ/USP;
Carlos Augusto Araújo Valadão - Professor Titular da FCAV-
-UNESP/Jaboticabal;
Flavio Massone - Professor Titular da FMVZ-UNESP/Botucatu;
Maria José Carvalho Carmona Professora Associada da FMUSP.
MEMBROS SUPLENTES
Silvia Renata Gaido Cortopassi - Professor Associada da FMVZ/
USP;
Aury Nunes de Moraes - Professor Associado da UDESC.

São Paulo, 12 de dezembro de 2019.
Joana Vasconcelos
Assistente Acadêmica
Por delegação de competência portaria FMVZ nº 9/2017

 INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
 Instituto de Biociências
Comunicado IB/AAcad/35/2019
Concurso Público para provimento de um cargo de Profes-

sor Titular junto ao Departamento de Ecologia do Instituto de 
Biociências da Universidade de São Paulo.

O Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo 
realizou no dia 09 de dezembro de 2019 o concurso público 
para provimento de um cargo de Professor Titular junto ao 
Departamento de Ecologia, área “Ecologia” que teve como 
candidato o Doutor Paulo Roberto Guimarães Junior. A Comis-
são Julgadora foi constituída pelos Professores: Márcio Roberto 
Costa Martins, Professor Titular do Departamento de Ecologia 
do IB-USP (Presidente); Vânia Regina Pivello, Professora Titular 
do Departamento de Ecologia do IB-USP; Luciano da Fontoura 
Costa, Professor Titular do Instituto de Física de São Carlos da 
USP; Vera Nisaka Solferini, Professora Titular da Universidade 
Estadual de Campinas e André Victor Lucci Freitas, Professor 
Titular da Universidade Estadual de Campinas. Após a realização 
das provas estabelecidas no Regimento Geral da USP e tendo 
em vista as notas obtidas, a Comissão Julgadora indicou, por 
unanimidade, o Doutor Paulo Roberto Guimarães Junior para o 
provimento do cargo de Professor Titular. A Egrégia Congrega-
ção, em sua 449ª reunião ordinária realizada no dia 13/12/2019, 
homologou o relatório da Comissão Julgadora, que consta na 
íntegra do Processo 2018.1.818.41.0.

 Instituto de Biociências
Comunicado IB/AAcad/36/2019
Concurso público para provimento de um cargo na cate-

goria de Professor Doutor, na área de “Botânica – Epigenética 
Vegetal”, junto ao Departamento de Botânica do Instituto de 
Biociências da Universidade de São Paulo, conforme editais IB/
AAcad/10/2019 e IB/AAcad/29/2019.

O Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo 
realizou no período de 09 a 12 de dezembro de 2019 o concurso 
público para provimento de um cargo de Professor Doutor, 
MS-3.1, em RDIDP, Edital IB/AAcad/10/2019, cargo/claro nº 
1232665, junto ao Departamento de Botânica na área de “Botâ-
nica – Epigenética Vegetal”, para o qual se inscreveram os Drs. 
Bruno Silvestre Lira, Celso Gaspar Litholdo Junior, Cristiane Paula 
Gomes Calixto, Eder Marques da Silva, Izabel Cristina Ribeira 
de Moraes, José Hernandes Lopes Filho, Juliana Almeida Barros 
da Silva, Leandro Francisco de Oliveira, Maria Aurineide Rodri-
gues, Mariane Silveira de Sousa Baena, Marina Camara Mattos 
Martins Soldi, Marines Marli Gniech Karasawa, Ricardo Ernesto 
Bianchetti e Tábata Bergonci. A Comissão Julgadora foi consti-
tuída pelos Professores Mariana Cabral de Oliveira, Professora 
Titular do Departamento de Botânica do IB-USP; Igor Cesarino, 
Professor Doutor do Departamento de Botânica do IB-USP; Luis 
Eduardo Soares Netto, Professor Titular do Departamento de 
Genética e Biologia Evolutiva do IB-USP; Maria Lúcia Carneiro 
Vieira, Professora Titular da Escola Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz da USP e Tatiana Teixeira Torres, Professora Doutora 
do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do IB-USP. 
Após a realização das provas estabelecidas no Regimento Geral 
da USP e no Regimento do IB, a Comissão Julgadora indicou por 

IV – prova de quitação com o serviço militar para candida-
tos do sexo masculino;

V – título de eleitor;
VI – 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 apre-
sentados 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 IV e V, desde 
que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exigências dos incisos IV, V e VI, devendo comprovar 
que se encontram em 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: No ato da inscrição, os candidatos porta-
dores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação 
para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas.

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

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

3. O concurso será realizado segundo critérios objetivos, em 
duas fases, por meio de atribuição de notas em provas, assim 
divididas:

1ª fase (eliminatória) – prova escrita – peso 4
2ª fase – I) julgamento do memorial com prova pública de 

arguição - peso 3
- II) prova didática - peso 3
Parágrafo primeiro: A convocação dos inscritos para a 

realização das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo segundo: Será eliminado do concurso o candi-

dato que não estiver presente no horário de início das provas 
e no horário da ciência das listas de pontos das provas escrita 
e didática.

I – Primeira fase: Prova Escrita de caráter eliminatório
4. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral 

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

I – a comissão julgadora organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do concurso, e dela dará conhe-
cimento aos candidatos vinte e quatro horas antes do sorteio 
do ponto, sendo vedado ao candidato renunciar a esse prazo;

II - o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

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

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

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

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

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

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

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

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

II – Segunda fase: Prova Pública de Arguição e Julgamento 
do Memorial e Prova Didática

Da Prova Pública de Arguição e Julgamento do Memorial
6. O julgamento do memorial, expresso mediante nota glo-

bal, 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.
Da Prova Didática
7. A prova didática será pública, com a duração mínima de 

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

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

II - o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

III – 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.

Do Julgamento da segunda fase
8. Ao término da apreciação das provas, cada candidato terá 

de cada examinador uma nota final que será a média ponderada 
das notas por ele conferidas nas duas fases, observados os pesos 
mencionados no item 3.

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

10. A nota obtida pelo candidato aprovado na prova 
escrita irá compor a média final da segunda fase, com peso 4.

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

12. Será considerado habilitado o candidato que obti-
ver, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

13. A indicação dos candidatos será feita por examina-
dor, segundo as notas por ele conferidas.

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

15. O empate de indicações será decidido pela Con-
gregação, ao apreciar o relatório da comissão julgadora, pre-
valecendo sucessivamente, a média geral obtida, o maior título 
universitário e o maior tempo de serviço docente na USP.

16. 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.
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k) cópia de projeto de pesquisa proposto para o processo 
de seleção, previamente aprovado por um dos Professores 
orientadores habilitado pelo programa, inserido dentro de uma 
das linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação.

l) Declaração de aceite de orientação.
Obs: as cópias dos documentos pessoais, diploma, histórico 

escolar e comprovante de pagamento, não deverão estar enca-
dernadas no curriculum.

3.4. O candidato que tenha concluído o curso de Mestrado 
deverá apresentar o histórico escolar do respectivo curso e 
documentos relativos à sua aprovação, além das exigências 
constantes nos itens ”a” a “l”.

3.5. Após análise da documentação apresentada a Coor-
denação decidirá sobre o deferimento ou não dos pedidos de 
inscrição, sendo o resultado divulgado até 15 (quinze) dias úteis 
após a inscrição. Só serão deferidos os pedidos de inscrição que 
atendam as exigências deste edital.

3.6. A confirmação da inscrição será enviada pela internet 
para o e-mail fornecido no requerimento de inscrição.

4. DA SELEÇÃO PARA O DOUTORADO (FLUXO CONTÍNUO)
4.1. As provas de seleção dos candidatos serão agendadas 

pela Banca Examinadora, em regime de fluxo contínuo, e as 
datas divulgadas com 10 (dez) dias de antecedência. As provas 
serão realizadas na Faculdade de Odontologia do Câmpus de 
Araçatuba/UNESP em local a ser agendado e constarão das 
seguintes etapas:

4.1.1. Apresentação do Projeto de Pesquisa (15 minutos) e 
análise pela banca examinadora (15 minutos);

4.1.2. Análise do Curriculum Vitae pela Banca Examinadora;
4.2. Além das etapas anteriores, o candidato deverá com-

provar proficiência em idioma Inglês, no ato da inscrição, por 
meio de certificado expedido por instituição de reconhecida 
competência.

4.2.1. Os testes aceitos para comprovação da proficiência 
em inglês são: International English Language Test – IELTS: 
mínimo de 5,0 pontos; Test of English as Foreigh Language – 
TOEFL (TOEFL “paper based”: mínimo de 470 pontos; TOEFL 
“computer based”: mínimo de 182 pontos; TOEFL “internet 
based”: mínimo de 65 pontos; TOELF ITP – “Institutional Testing 
Program”: mínimo 437 pontos) e Test of English for International 
Communication – TOEIC: mínimo de 528 pontos;

4.2.2. Caberá ao Conselho do Programa deliberar sobre os 
testes não previstos no item anterior;

4.2.3. A proficiência em idioma Inglês demonstrada para o 
nível de Mestrado será aproveitada no Doutorado somente para 
os cursos de Mestrado realizados em Programas reconhecidos 
pelo MEC, com nota atual CAPES 4 ou superior.

4.3. Caso o candidato não comprove a proficiência na 
língua inglesa de acordo com o disposto acima, sua inscrição 
será INDEFERIDA.

4.4. Os candidatos estrangeiros cuja língua materna não 
seja o Português, deverão submeter-se, também, à prova de 
proficiência em Língua Portuguesa no processo seletivo.

4.5. A avaliação será feita por uma banca examinadora 
indicada pelo Conselho do Programa;

4.6. O candidato deverá comparecer ao local das provas 
com no mínimo 30 minutos de antecedência para checagem e 
assinatura da lista de presença. Após o horário de início da prova 
não será permitida a entrada do candidato à sala;

4.7. A nota mínima para aprovação no processo seletivo 
será 7 (sete).

5. DOS RESULTADOS FINAIS
Os resultados finais da seleção serão divulgados até quinze 

(15) dias após o processo seletivo na secretaria e no website 
do Programa.

6. DOS RECURSOS
6.1. O prazo para interposição de recurso será de 2 dias 

úteis, contados da data da divulgação dos resultados finais.
6.2. O candidato deverá enviar por escrito, para a Seção 

Técnica de Pós-Graduação, o pedido de recurso apresentando 
fundamentação e embasamento.

6.3. A decisão do deferimento ou indeferimento de recurso 
será disponibilizada no site.

6.4. A Banca Examinadora constitui última instância para os 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.

7. DAS MATRÍCULAS:
7.1. Realizada a seleção, o candidato aprovado/classificado 

deverá efetuar a matrícula de admissão na Seção Técnica de 
Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia do Campus de 
Araçatuba/UNESP, até 15 dias após a divulgação do resultado.

7.2. Perderão o direito a realizarem a matrícula os candi-
datos aprovados no processo seletivo que não cumprirem os 
seguintes requisitos:

I – Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
7.3. Para a efetivação da matrícula de admissão, o aluno 

ingressante deverá entregar o formulário próprio fornecido pela 
Seção Técnica de Pós-Graduação, assinado pelo aluno e por seu 
orientador, na época da matrícula.

7.4. No ato da matrícula será exigida a apresentação de 
originais e cópias dos seguintes documentos:

I – 2 (duas) fotografias 3 x 4 recentes;
II – Certidão de Registro Civil;
III – Cédula de identidade (tem que ser o RG, não pode ser 

a carteira de habilitação ou carteira de classe);
IV – Cadastro de pessoa física – CPF;
V – Título de eleitor e certidão de quitação eleitoral com 

data atualizada;
VI – Carteira do Conselho Regional de Odontologia - CRO
VII – Documento de quitação com o serviço militar;
VIII – Comprovante de estar em dia com o Serviço Federal 

de Migração, no caso de candidato estrangeiro;
IX – Diploma de graduação ou documento equivalente, 

ou de outro que comprove estar o candidato em condições 
de concluir o curso de graduação, antes de iniciado o de pós-
-graduação;

X – Histórico escolar da graduação.
XI – Diploma do Curso de Mestrado;
XII – Histórico escolar do curso de Mestrado.
XIII – Projeto de Pesquisa
7.5. Será considerado desistente e, portanto, eliminado do 

exame de seleção, o candidato classificado que não comparecer 
para efetuar sua matrícula no período acima citado.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
8.1. A aprovação do candidato no curso não implica na 

concessão automática de bolsa.
8.2. Informações sobre o Programa de Pós-graduação em 

Odontologia no site: www.foa.unesp.br.
8.3. O curriculum do candidato ao processo seletivo deverá 

ser requisitado dentro de, no máximo, 30 dias após a divulgação 
do resultado final. Após este prazo toda a documentação não 
poderá mais ser reclamada, sendo encaminhada para descarte.

Processo 1459/2003-II

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Odontologia
 EDITAL Nº 046/2019-DTAd-FO/CAr
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº 

162/2019-RUNESP de 04/12/2019, publicado em 06/12/2019 
e com base na Resolução UNESP nº 58/2018 e alterações 
posteriores e Portaria UNESP nº 404/2018, as inscrições do con-
curso público de Provas e Títulos para contratação de 01 (um) 
PROFESSOR SUBSTITUTO, por prazo determinado, em caráter 
emergencial, para atender excepcional interesse público, no ano 
letivo de 2020, e pelo prazo máximo de 10 (dez) meses, em 12 
(doze) horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT 
e legislação complementar, na área Odontologia, sub-área de 

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

20. Maiores informações, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Técnica Acadêmica do Instituto Oceanográfico da 
Universidade de São Paulo, à Praça do Oceanográfico, 191, 
Butantã, São Paulo, através do telefone (11)3091-6527 e do 
endereço eletrônico gruda@usp.br, de segundas a sextas feiras, 
das 07:00 às 16:00 horas, nos dias úteis. Excepcionalmente, 
entre 02 de janeiro e 02 de fevereiro de 2020, através do telefo-
ne (11)3091-6528 e do endereço eletrônico cpg-io@usp.br, nos 
mesmos dias e horários.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta) 

dias, de KAREN TEODORO MENEZES, RG. nº 41740785-3, na 
função/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATI-
VOS/Técnico em administração da Carreira de Profissionais de 
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – Edital de Abertura de 
Concurso nº 69/2018.

Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta) 
dias, de WILLIAM DE SOUSA LIMA, RG. nº 30506832-5, na fun-
ção/perfil: PROFISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/
Técnico em administração da Carreira de Profissionais de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão – Edital de Abertura de Concurso 
nº 69/2018.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARAÇATUBA
 Faculdade de Odontologia
 CÂMPUS DE ARAÇATUBA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA
EDITAL 14/2020-DTA
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Odon-

tologia, da Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP, 
no uso de suas atribuições legais, torna público e estabelece as 
normas do processo seletivo para o preenchimento das vagas 
do curso de Doutorado para o ano de 2020, em regime de fluxo 
contínuo (item 4 deste edital). Informações sobre o Programa 
podem ser obtidas na página eletrônica www.foa.unesp.br e 
na Seção Técnica de Pós-Graduação da Faculdade (Rua José 
Bonifácio, 1193, Araçatuba/SP, (18)3636-3224; e-mail: posgrad.
foa@unesp.br).

1. ÁREAS E LINHAS DE PESQUISA
ÁREA / LINHAS DE PESQUISA
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial / Bases da 

Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial
Clínica Integrada / Traumatismo Dento-Facial
Dentística / Materiais Odontológicos em Dentística
Estomatologia / Epidemiologia e Patologia Dento-Maxilo-

-Facial
Implantodontia / Implantes Osseointegráveis em Odon-

tologia
Periodontia / Processo de Reparação Tecidual
Prótese Dentária / Materiais Odontológicos / Fundamentos 

de Prótese Dentária
2. VAGAS DOUTORADO:
2.1. Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial: 08
2.2. Clínica Integrada: 03
2.3. Dentística: 04
2.4. Estomatologia: 02
2.5. Implantodontia: 07
2.6. Periodontia: 06
2.7. Prótese Dentária: 10
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições estarão abertas, enquanto houver saldo 

de vagas, no período de 10/01/2020 (a partir das 09 horas) 
a 30/10/2020 (até às 17 horas – horário de Brasília) e serão 
realizadas em duas etapas: 1) inscrição on-line e 2) entrega da 
documentação.

3.1.1. Inscrição on-line: O candidato deverá acessar o site: 
http://www.foa.unesp.br, localizar os links correlatos à inscrição 
on-line para aluno regular de Pós-Graduação e preencher todas 
as telas referentes à inscrição on-line até receber o e-mail de 
confirmação da inscrição.

3.1.2. Entrega da documentação: O candidato deverá 
preencher o requerimento de inscrição obtido no site www.
foa.unesp.br e entregá-lo juntamente com a documentação 
relacionada, abaixo, nas alíneas “b” a “l”, na Seção Técnica 
de Pós-Graduação da Faculdade de Odontologia do Campus de 
Araçatuba/UNESP, ou enviar pelo correio (exclusivamente por 
meio de SEDEX) para: SEÇÃO TÉCNICA DE PÓS-GRADUAÇÃO/
ODONTOLOGIA – Faculdade de Odontologia de Araçatuba/
UNESP, Rua José Bonifácio, 1193 – Vila Mendonça – Araçatuba/
SP, Cep: 16015-050. Horário de entrega na Seção Técnica de Pós-
-Graduação: de 2ª a 6ª feira, das 14:00h às 17:00h.

No caso de envio dos documentos pelo correio, será consi-
derado como limite da data de postagem o dia 30 de outubro 
de 2020. As inscrições cujos documentos forem postados após 
30 de outubro de 2020 estarão automaticamente indeferidas. 
No caso da entrega dos documentos diretamente na Seção 
Técnica de Pós-Graduação, a data limite para recebimento será 
dia 30 de outubro de 2020, até às 17:00 horas. A Seção Técnica 
de Pós-Graduação não receberá, via balcão, documentação 
após 30 de outubro de 2020, ficando as respectivas inscrições 
automaticamente indeferidas. Atendimento da Seção Técnica 
de Pós-Graduação: de 2ª a 6ª feira, das 14:00 às 17:00 horas.

3.2. As inscrições com documentação incompleta ou cujo 
pagamento da taxa não foi confirmado serão automaticamente 
INDEFERIDAS. Não haverá devolução de taxa de inscrição.

3.3. Documentos necessários para inscrição:
a) requerimento de inscrição, indicando a linha de pesquisa 

e a área pretendida;
b) cópia da cédula de identidade ou protocolo de solicitação 

(tem que ser o RG, não pode ser a carteira de habilitação ou 
carteira de classe);

c) cópia do CPF;
d) se candidato estrangeiro, comprovante de estar em dia 

com o Serviço Federal de Migração.
e) cópia de diploma de graduação expedido por estabeleci-

mento oficial ou oficialmente reconhecido.
f) cópia do Histórico Escolar correspondente ao Curso de 

Graduação;
g) comprovante de Proficiência em Língua Inglesa, de acor-

do com o disposto no item 4.2 deste edital;
h) Curriculum Vitae Plataforma Lattes/CNPq documentado 

(site: www.cnpq.br);
i) uma fotografia 3x4 recente a qual deverá ser colada no 

Requerimento de inscrição;
j) comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor 

de R$ 80,00 (taxa vigente na Tabela de valores fixados pelo 
artigo 2.º da Resolução Unesp n.º 57/98)

O pagamento poderá ser feito da seguinte forma:
- Seção de Finanças da Faculdade de Odontologia de Araça-

tuba/UNESP, Rua José Bonifácio, 1193 – Araçatuba/SP;
- depósito identificado ou transferência bancária - Faculdade 

de Odontologia de Araçatuba/UNESP - CNPJ: 48.031.918/0013- 

§ 1º - Elementos comprobatórios do memorial referido no 
inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais 
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até 
o último dia útil que antecede o início do concurso.

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

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

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

§ 5º - 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 do Ins-
tituto Oceanográfico, em seu aspecto formal, publicando-se a 
decisão em edital.

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

3. O concurso será realizado segundo critérios objetivos, 
em duas fases, por meio de atribuição de notas em provas, 
assim divididas:

1ª fase (eliminatória) – prova escrita – peso dois (02).
2ª fase –
I) julgamento do memorial com prova pública de arguição 

- peso cinco (05).
II) prova didática - peso três (03).
§ 1º - A convocação dos inscritos para a realização das 

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

estabelecido não poderão realizar as provas.
I – Primeira fase: PROVA ESCRITA – Caráter Eliminatório.
4. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral 

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

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

II – o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO 
MEMORIAL.

6. O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito 
do candidato.

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

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

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

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

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

II – o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

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

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

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

JULGAMENTO DA 2ª FASE
8. Ao término da apreciação das provas, cada candidato terá 

de cada examinador uma nota final que será a média ponderada 
das notas por ele conferidas nas duas fases, observados os pesos 
mencionados no item 3.

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

10. A nota obtida pelo candidato aprovado na prova escrita 
irá compor a média final da segunda fase, com peso dois (02).

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

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

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

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

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

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

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

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

tomarão conhecimento imediatamente antes do sorteio do 
ponto;

II – o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

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

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

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

JULGAMENTO DA 2ª FASE
8. Ao término da apreciação das provas, cada candidato terá 

de cada examinador uma nota final que será a média ponderada 
das notas por ele conferidas nas duas fases, observados os pesos 
mencionados no item 3.

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

10. A nota obtida pelo candidato aprovado na prova escrita 
irá compor a média final da segunda fase, com peso dois (02).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. Maiores informações, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Técnica Acadêmica do Instituto Oceanográfico da 
Universidade de São Paulo, à Praça do Oceanográfico, 191, 
Butantã, São Paulo, através do telefone (11)3091-6527 e do 
endereço eletrônico gruda@usp.br, de segundas a sextas feiras, 
das 07:00 às 16:00 horas, nos dias úteis. Excepcionalmente, 
entre 02 de janeiro e 02 de fevereiro de 2020, através do telefo-
ne (11)3091-6528 e do endereço eletrônico cpg-io@usp.br, nos 
mesmos dias e horários.

 Instituto Oceanográfico
Edital nº 11/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM) 
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE OCE-
ANOGRAFIA FÍSICA, QUÍMICA E GEOLÓGICA DO INSTITUTO 
OCEANOGRÁFICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

A Diretora do Instituto Oceanográfico da Universidade de 
São Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo 
com o decidido pela Congregação em sessão ordinária realizada 
em 12/12/2019, estarão abertas, pelo prazo de 90 (noventa) 
dias, com início às 00:01 horas (horário de Brasília) do dia 20 de 
dezembro de 2019 às 23:59 horas (horário de Brasília) do dia 18 
de março de 2020, as inscrições ao concurso público de títulos 
e provas para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, 
referência MS-3, em Regime de Dedicação Integral à Docência e 
à Pesquisa (RDIDP), claro/cargo nº 1236148, com o salário de R$ 
11.069,17 (onze mil, sessenta e nove reais e dezessete centavos) 
referência maio/2019, junto ao Departamento de Oceanografia 
Física, Química e Geológica, área de conhecimento “Oceanogra-
fia Física”, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento 
Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

Disciplina Oceanografia Dinâmica I: Propriedades de vetores 
e operadores vetoriais. A hipótese do contínuo. Viscosidade. 
Difusão de Fick. Hidrostática. Tensão superficial. Noções de ter-
modinâmica. Cinemática de fluídos. Derivada material, especifi-
cações Lagrangeana e Euleriana. Linhas de corrente. Trajetórias e 
linhas de partículas. Vorticidade e circulação. Função de corrente 
e potencial de velocidade. Leis de conservação. Conservação da 
massa. Noções de tensores cartesianos. Pressão e o tensor das 
tensões. Equação constitutiva dos fluidos newtonianos. Conser-
vação de momentum. Equação de Navier - Stokes em referencial 
inercial e não inercial. Equação de energia mecânica. Primeira e 
segunda leis da termodinâmica. Equação de Bernoulli.

Disciplina Oceanografia Dinâmica II: A estrutura geofísica 
do oceano. A importância dinâmica da estratificação. A impor-
tância dinâmica da rotação e o efeito de Coriolis. Sistemas 
esférico, cilíndrico e cartesiano. Equações da continuidade e do 
movimento no oceano. Conservação da massa e continuidade de 
volume. As equações de Navier-Stokes num sistema referencial 
não inercial. Elementos de análise de escalas. As aproximações 
do plano f, beta e tradicional. Aproximação de Boussinesq. O 
movimento geostrófico. O Número de Rossby. As equações da 
corrente geostrófica. Componentes barotrópicas e baroclínicas 
das correntes geostróficas. A equação do vento térmico. Pressão 
e geopotencial. O método dinâmico. Teoria de Ekman. Tensões 
de Reynolds e Forças de atritonum oceano turbulento. Correntes 
de deriva num oceano infinito e num oceano finito. Bombea-
mento de Ekman. Ressurgência e Subsidência. A camada de 
Ekman Bêntica.

Disciplina Circulação Geral dos Oceanos: Vorticidade relati-
va, planetária e potencial. Conservação da Vorticidade potencial. 
Análise para larga-escala. Circulação gerada pelos ventos. O 
sistema global dos ventos. A equação da vorticidade potencial 
num oceano homogêneo. A relação de Sverdrup. A intensifica-
ção da borda oeste. Os modelos de Munk e Moore. Circulação 
abissal. Efeitos termohalinos. Equações de Conservação do sal e 
calor. Modelos de termoclina. Circulação Termohalina. Modelo 
de Stommel & Aarons. Massas de água do Oceano Atlântico.

O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
do Instituto Oceanográfico.

1. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido à Diretoria do Instituto Oceanográfico, 
contendo dados pessoais e área de conhecimento (especialida-
de) do Departamento a que concorre, anexando os seguintes 
documentos:

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

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

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

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

pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 às 02:11:51.


