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III – atividades relacionadas à prestação de serviços à 
comunidade;

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

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

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

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

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

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

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

VI – o ponto sorteado deverá ser desenvolvido consideran-
do o nível de graduação em medicina e apresentado dentro do 
tempo regulamentar apresentado no caput deste item. O tema 
poderá ser apresentado como aula expositiva, apresentação 
baseada em caso clínico, aula na modalidade de sala de aula 
invertida ou outra metodologia ativa já validada por referências 
na literatura;

PROVA PRÁTICA
8. - Atividade Simulada no Centro de Educação e Capacita-

ção em Saúde da FOB-USP
I - A Comissão Julgadora, com base no programa do 

concurso preparará estações de simulação prática para aten-
dimento que poderão conter check-lists no modelo de OSCE 
(“Objective Structured Clinical Examination / Avaliação Clínica 
Objetiva Estruturada). Em seguida o(s) candidato(s) poderá(ão) 
ser arguido(s) pela comissão julgadora sobre aspectos dos 
diagnósticos anatômico, funcional, etiológico e clínico, avaliação 
laboratorial e de imagem, se for o caso, orientação, proposta 
terapêutica ou encaminhamento, se for o caso.

JULGAMENTO DA 2ª FASE
9. - Ao término da apreciação das provas, cada candidato 

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

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

11. - A nota obtida pelo candidato aprovado na prova escri-
ta irá compor a média final da segunda fase, com peso 1 (um).

12. - O resultado do concurso será proclamado pela comis-
são julgadora imediatamente após seu término, em sessão 
pública.

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

14. - A indicação do candidato será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas.

15. - Será proposto para nomeação os candidatos que 
obtiverem o maior número de indicações da comissão julgadora.

16. - A posse dos candidatos indicados 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.

17. - A nomeação dos docentes aprovados no concurso, 
assim como as demais providências decorrentes serão regidas 
pelos termos da Resolução 7271 de 2016.

18. - O docente em Regime de Turno Completo (RTC) deverá 
trabalhar vinte e quatro horas semanais em atividades de ensi-
no, pesquisa e extensão de serviços à comunidade, nos termos 
do artigo 198 do Regimento Geral da USP.

19. - O concurso terá validade imediata e será proposto 
para nomeação somente os candidatos indicados para os cargos 
postos em concurso.

20. - Os candidatos serão convocados 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 Odontologia de 
Bauru da Universidade de São Paulo, à Al. Dr. Octávio Pinheiro 
Brisolla, 9-75 – Vila Universitária – Bauru - SP - telefone: (14) 
3235- 8280 – e-mail: academica@fob.usp.br.

___________________________
Edital nº 055/2019/FOB(ATAc)
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS PARA O PROVIMENTO DE 01 (UM) CARGO 
DE PROFESSOR DOUTOR (RTC), JUNTO AO DEPARTAMENTO DE 
ODONTOPEDIATRIA, ORTODONTIA E SAÚDE COLETIVA, VISAN-
DO ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO DE MEDICINA DA 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO.

O Diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru da Uni-
versidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, de acordo com o decidido pela Congregação em sessão 
ordinária realizada em 20/11/2019, estarão abertas, pelo prazo 
de 60 (sessenta) dias, com início às 9 horas (horário de Brasília) 
do dia 28/11/2019 e término às 14 horas (horário de Brasília) do 
dia 27/01/2020 , as inscrições ao concurso público de títulos e 
provas para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, 
referência MS-3, em Regime de Turno Completo (RTC), claro/
cargo nº 1236636, com o salário de R$ 4.870,51 (quatro mil, 
oitocentos e setenta reais e cinquenta e um centavos) ao mês, 
junto ao Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde 
Coletiva visando atender as necessidades das Áreas de Gine-
cologia e Obstetrícia do Curso de Medicina, na área de conhe-
cimento dos seguintes ambientes de ensino: Tutoria, Atenção 
Integral à Saúde, Sistemas Orgânicos Integrados, Habilidades e 
Internato, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento 
Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

1. - Avaliação Pré-Concepcional: Relevância, procedimentos 
envolvidos e estratégias de aplicação no SUS.

2. - Vias e Mecanismos de Parto: Principais vias, indicações, 
contra-indicações e manejo em rede de atenção à saúde.

3. - Abortamento Habitual: Condições associadas mais 
frequentes, fisiopatologia, tratamento e manejo em rede de 
atenção à saúde

4. - Distócias: Condições associadas mais frequentes, fisio-
patologia, tratamento e manejo em rede de atenção à saúde

5. - Prematuridade: Condições associadas mais frequentes, 
fisiopatologia, tratamento e manejo em rede de atenção à saúde

6. - Sofrimento Fetal: Condições associadas mais frequentes, 
fisiopatologia, tratamento e manejo em rede de atenção à saúde

7. - Diabetes Gestacional e Doença Hipertensiva da Ges-
tação: Condições associadas mais frequentes, fisiopatologia, 
tratamento e manejo em rede de atenção à saúde

8. - Infecções Congênitas: Condições associadas mais 
frequentes, fisiopatologia, tratamento e manejo em rede de 
atenção à saúde

9. - Infecções do Trato Genital Inferior: Condições associa-
das mais frequentes, fisiopatologia, tratamento e manejo em 
rede de atenção à saúde

10. - Lesões Precursoras do Câncer Genital: Condições asso-
ciadas mais frequentes, fisiopatologia, tratamento e manejo em 
rede de atenção à saúde

8. - Cirrose Hepática: Condições associadas mais frequentes, 
fisiopatologia, tratamento e manejo em rede de atenção à saúde

9. - Pancreatites: Condições associadas mais frequentes, 
fisiopatologia, tratamento e manejo em rede de atenção à saúde

10. - Insuficiência Renal: Condições associadas mais fre-
quentes, fisiopatologia, tratamento e manejo em rede de 
atenção à saúde

11. - Síndrome Consumptiva: Condições associadas mais 
frequentes, fisiopatologia, tratamento e manejo em rede de 
atenção à saúde

12. - Câncer: Epidemiologia microambiente tumoral, deter-
minantes genéticos e epigenéticos e estratégias de rastreamento 
populacional.

13. - Síndrome Metabólica: Condições associadas mais 
frequentes, fisiopatologia, tratamento e manejo em rede de 
atenção à saúde

14. - Hemorragias Digestivas: Condições associadas mais 
frequentes, fisiopatologia, tratamento e manejo em rede de 
atenção à saúde

15. - Tonturas e Vertigens: Condições associadas mais 
frequentes, fisiopatologia, tratamento e manejo em rede de 
atenção à saúde

O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de 
São Paulo.

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

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

II – apresentar diploma de graduação na área de Medicina 
com Residência Médica em Clínica Médica ou especialidades 
onde Clínica Médica é pré-requisito conforme a Comissão 
Nacional de Residência Médica e/ou Prova de Título de Espe-
cialista em Clínica Geral e prova de que é portador do título de 
Doutor outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade 
nacional. Servirá como prova do título solicitado a Ata de Defesa 
do Doutorado homologada pela Comissão de Pós-Graduação, ou 
órgão equivalente.

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 da Facul-
dade de Odontologia de Bauru 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 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)
I) - prova escrita – peso 1 (um)
2ª fase
II) julgamento do memorial com prova pública de arguição 

- peso 4 (quatro)
III) prova didática - peso 3 (três)
IV) prova prática – peso 2 (dois)
§ 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 – O candidato poderá utilizar microcomputador para a 
realização da prova escrita, mediante solicitação por escrito à 
comissão julgadora, nos termos da Circ.SG/Co/70, de 5/9/2001, 
e decisão da Congregação/órgão em sessão de 12/06/2019;

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

VIII – cada prova será avaliada, individualmente, pelos 
membros da comissão julgadora;

IX – serão considerados habilitados para a 2ª fase os can-
didatos que obtiverem, da maioria dos membros da comissão 
julgadora, nota mínima sete;

X – 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, PROVA DIDÁTICA E PROVA PRÁTICA.

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;

Parágrafo quinto: Caso o candidato não satisfaça a exigên-
cia 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 porta-
dores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação 
para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas.

Parágrafo sétimo: Quando se tratar de inscrição feita por 
procurador, este deverá apresentar seu documento de identi-
dade e todos os documentos do candidato conforme solicitado 
no Edital, além de procuração simples assinada pelo candidato.

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da 
Faculdade de Odontologia de Bauru, 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 (quatro);
II – prova pública oral de erudição - peso 3 (três);
III – prova pública de arguição - peso 3 (três);
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 preva-

lecer 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.

I – compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhi-
do 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 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.

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 empre-
gatício 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 Odontologia de 
Bauru da Universidade de São Paulo, na Alameda Dr. Octávio 
Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Universitária – Bauru – SP – Telefo-
ne: (14) 3235-8280 – e-mail: academica@fob.usp.br.

Edital nº 054/2019/FOB(ATAc)
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS PARA O PROVIMENTO DE 04 (QUATRO) 
CARGOS DE PROFESSOR DOUTOR (RTC), JUNTO AO DEPAR-
TAMENTO DE ODONTOPEDIATRIA, ORTODONTIA E SAÚDE 
COLETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CURSO 
DE MEDICINA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

O Diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru da Uni-
versidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, de acordo com o decidido pela Congregação em sessão 
ordinária realizada em 20/11/2019, estarão abertas, pelo prazo 
de 60 (sessenta) dias, com início às 9 horas (horário de Brasília) 
do dia 28/11/2019 e término às 14 horas (horário de Brasília) 
do dia 27/01/2020 , as inscrições ao concurso público de títulos 
e provas para provimento de 04 (quatro) cargos de Professor 
Doutor, referência MS-3, em Regime de Turno Completo (RTC), 
claros/cargos nº 1234528, 1234560, 1234544 e 1236628, com 
o salário de R$ 4.870,51 (quatro mil, oitocentos e setenta reais 
e cinquenta e um centavos) ao mês, junto ao Departamento de 
Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva visando atender 
as necessidades das Áreas Clínicas do Curso de Medicina, na 
área de conhecimento dos seguintes ambientes de ensino: Tuto-
ria, Atenção Integral à Saúde, Sistemas Orgânicos Integrados, 
Habilidades e Internato, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, 
do Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

1. - Cefaléia: Condições associadas mais frequentes, fisio-
patologia, tratamento e manejo em rede de atenção à saúde

2. - Hipertensão Arterial Sistêmica: Condições associadas 
mais frequentes, fisiopatologia, tratamento e manejo em rede 
de atenção à saúde

3. - Dispepsia: Condições associadas mais frequentes, 
fisiopatologia, tratamento e manejo em rede de atenção à saúde

4. - Diabetes Mellitus: Condições associadas mais frequen-
tes, fisiopatologia, tratamento e manejo em rede de atenção 
à saúde

5. - Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica: Condições 
associadas mais frequentes, fisiopatologia, tratamento e manejo 
em rede de atenção à saúde

6. - Insuficiência Cardíaca Congestiva: Condições associadas 
mais frequentes, fisiopatologia, tratamento e manejo em rede de 
atenção à saúde

7. - Insuficiência Respiratória: Condições associadas mais 
frequentes, fisiopatologia, tratamento e manejo em rede de 
atenção à saúde

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
COMUNICADO
O Diretor da Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo comunica que tendo em vista a impossibilidade da Elizabeth 
dos Santos Braga (Professora Doutora do EDF/FEUSP) para partici-
par da Comissão Julgadora do Concurso de Títulos e Provas para 
provimento de um cargo de Professor Doutor junto ao Departa-
mento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada (EDM), 
na Área de Conhecimento de Didática, conforme Edital 62/2019, 
convoca a Profa. Dra. Helena Coharik Chamliam (Professora Dou-
tora do EDM/FEUSP-aposentada) para substituí-la. Informa, tam-
bém, que o referido concurso terá início no dia 25 de novembro de 
2019, às 08:00 horas, na sala 114 do Bloco B da FEUSP.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, 
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
 CONVOCAÇÃO: Terá início no dia 09 de dezembro de 2019, 

às 09h00, na sala de Eventos do prédio da Administração da 
FFLCH-USP, na rua do Lago nº 717, o concurso público de títulos 
e provas visando à obtenção de título de Livre-Docência, no 
Departamento de Geografia, disciplina de Geografia Urbana I, 
conforme Edital FFLCH nº 014/2019 de abertura de inscrições, 
publicado no D.O.E de 29/06/2019, para o qual está inscrito o 
candidato Ricardo Antas Mendes Junior. A Comissão Julgadora 
estará constituída dos seguintes docentes: Membros Titulares: 
Drs. Profs. Drs. Wagner Costa Ribeiro (DG-FFLCH, titular, Presi-
dente 1), Wanderley Messias da Costa (DGFFLCH, titular, apo-
sentado), Raul Borges Guimarães (UNESP-Presidente Prudente, 
Titular), Eliseu Savério Spósito (UNESP - Presidente Prudente, 
titular) e Márcio Antônio Cataia (UNICAMP, livre-docente). 
Membros Suplentes: Profs. Drs. Ligia Vizeu Barrozo (DG-FFLCH, 
livre-docente). Ficam, pelo presente edital, convocados o candi-
dato e a Comissão Julgadora acima mencionada.

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

FM/144/2019 - PUBLICIDADE DE CANDIDATURAS A PROCESSO 
SELETIVO DOCENTE

A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo torna públicas as seguintes can-
didaturas ao processo seletivo para a contratação de um (01) 
docente por prazo determinado, como Professor Contratado III 
(MS-3.1, para os contratados com título de Doutor), com salário 
de R$ 1.918,72, ou como Professor Contratado II (MS-2, para os 
contratados com título de Mestre), com salário de R$ 1.371,79, 
referência mês de maio de 2019, com jornada de 12 (doze) horas 
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Fisioterapia, 
Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional – Curso de Terapia Ocu-
pacional, com base no programa das disciplinas MFT 0928, MFT 
0921, MFT 0718, MFT 0165, MFT 0213 e MFT 0254, referente ao 
edital de abertura de inscrições ATAC/FM/119/2019, publicado 
em 2 de outubro de 2019:

- Inscrição como Professor Contratado III (MS-3) - Doutor
- Dr.ª Erika Christina Gouveia e Silva
- Inscrição como Professor Contratado II (MS-2) - Mestre
1) - Gabriela Pereira do Carmo
2) - Luciana Buin
3) - Marcela Favilla
4) - Luma Carolina Câmara Gradim
5) - Nathalia Trasmonte da Silva
6) - Camila Cristina Bortolozzo Ximenes de Souza
7) - Gisleine Martin Philot
8) - Francine Bertolais Basilio
9) - Roberta Pitta Costa Luz

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU
 EDITAL N.053/2019/FOB(ATAc)
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (um) 
CARGO DE PROFESSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO DE PRÓ-
TESE E PERIODONTIA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE 
BAURU DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru da Univer-
sidade de São Paulo torna público a todos os interessados que, 
de acordo com o decidido pela Congregação em sessão ordiná-
ria realizada em 20/11/2019, estarão abertas, pelo prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, com início às 9 horas do dia 27/11/2019 e 
término às 14 horas do dia 25/05/2020, as inscrições ao concur-
so público de títulos e provas para provimento de 01 (um) cargo 
de Professor Titular, referência MS-6, em Regime de Dedicação 
Integral à Docência e à Pesquisa - RDIDP, claro/cargo nº 161985, 
com o salário de R$ 16.454,57 (maio/2019), junto ao Depar-
tamento de Prótese e Periodontia – Áreas de Prótese Parcial 
Removível e Prótese Total, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, 
do Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

1. - Exames clínico inicial do paciente totalmente edêntulo;
2. - Moldagem anatômica, delimitação da área chapeável e 

confecção da moldeira individual em Prótese Total;
3. - Moldagem funcional confecção da chapa de prova em 

Prótese Total;
4. - Ajuste do plano de cera e registros intermaxilares em 

Prótese Total;
5. - Aspectos funcionais e estéticos da prova dos dentes 

artificiais;
6. - Métodos de higiene e desinfecção das Próteses Totais;
7. - Estomatite protética: Prevenção e tratamento;
8. - Condicionamento tecidual em Prótese Total: materiais 

e técnicas;
9. - Critérios de seleção e técnicas de montagem dos dentes 

artificiais em Prótese Total ;
10. - Avaliação da satisfação imediata e a longo prazo dos 

usuários de Próteses Totais;
11. - Mitos e verdades da aplicação dos fixadores em 

Próteses Totais.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Faculdade de Odontologia de Bauru

1. - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissão 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Odontologia 
de Bauru, contendo dados pessoais e área de conhecimento 
(especialidade) do Departamento a que concorre, anexando os 
seguintes documentos:

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

II – prova de que é portador do título de 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 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 III e IV, desde 
que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados 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.
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