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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.
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