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para o processo seletivo para a contratação de 1 (um) Professor por 
prazo determinado, cargo/claro nº 1256424, como Professor Con-
tratado III (MS-3.1), com salário de R$ 1.918,72 (mil, novecentos 
e dezoito reais e setenta e dois centavos), referência: mês de maio 
de 2019, com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, ou 
como Professor Contratado II (MS-2, para os contratados com título 
de Mestre), com salário de R$ 1.371,79 (mil, trezentos e setenta 
e um reais e setenta e nove centavos), com jornada de 12 (doze) 
horas semanais de trabalho, ou como Professor Contratado I (MS-1, 
para os contratados somente portadores de diploma de graduação), 
com salário de R$ 927,33 (novecentos e vinte sete reais e trinta 
e três centavos), para o Ensino Fundamental I, junto à Escola de 
Aplicação da Faculdade de Educação da USP, nos termos nos termos 
da Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem como da 
Resolução nº 7.354/17.1 e 8.002/2020.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados pelo 
CTA da Faculdade de Educação da USP após o término do período 
de inscrições e de acordo com os termos das Resoluções nº 7.354/17 
e 8.002/20.

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, 
por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no período 
acima indicado, devendo o candidato apresentar requerimento 
dirigido ao Diretor da Faculdade de Educação, contendo dados 
pessoais e Área de conhecimento (especialidade) a que concorre, 
acompanhado dos seguintes documentos:

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

Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), outorgado 
ou reconhecido pela USP ou de validade nacional, ou, caso esteja 
concorrendo à contratação como Professor Contratado I, portador 
de diploma de graduação, outorgado ou revalidado pela USP ou de 
validade nacional;

IV. Memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao certame e das 
demais informações que permitam avaliação de seus méritos, em 
formato digital.

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

2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de neces-
sidades especiais deverão apresentar solicitação para que se pro-
videnciem as condições necessárias para a realização das provas.

2.3. Para fins do inciso III, não serão aceitas atas de defesa sem 
informação sobre homologação quando a concessão do título de 
Doutor ou de Mestre depender dessa providência no âmbito da Ins-
tituição de Ensino emissora, ficando o candidato desde já ciente de 
que neste caso a ausência de comprovação sobre tal homologação 
implicará o indeferimento de sua inscrição.

2.4. Não serão admitidos como comprovação dos itens cons-
tantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou qualquer 
outro remetendo a página passível de alteração pelo próprio 
candidato.

2.5. É de integral responsabilidade do candidato a realização 
do upload de cada um de seus documentos no campo específico 
indicado pelo sistema constante do link https:// uspdigital.usp.br/gr/
admissao, ficando o candidato desde já ciente de que a realização 
de upload de documentos em ordem diversa da ali estabelecida 
implicará o indeferimento de sua inscrição.

2.6. É de integral responsabilidade do candidato a apresen-
tação de seus documentos em sua inteireza (frente e verso) e em 
arquivo legível, ficando o candidato desde já ciente de que, se não 
sanar durante o prazo de inscrições eventual irregularidade de 
upload de documento incompleto ou ilegível, sua inscrição será 
indeferida.

2.7. Não será admitida a apresentação extemporânea de docu-
mentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do(s) aprovado(s).

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverá ministrar as disciplinas do Ensino Fundamental I; 
participar de elaboração e desenvolvimento de plano escolar e pro-
gramação psicopedagógica e/ou pedagógica, preparando material 
didático, com técnicas pedagógicas; planejar e orientar a produção 
de materiais e brinquedos pedagógicos e materiais didáticos e de 
apoio; orientar a aquisição de materiais e equipamentos; coordenar 
e/ ou participar de projetos interdisciplinares, bem como desenvolver 
ações educativas integradas aos projetos institucionais; proceder à 
avaliação do desenvolvimento cognitivo e psicomotor das crianças 
e apresentar relatórios de avaliação; zelar pela guarda, conservação, 
manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais 
utilizados, bem como do local de trabalho; planejar e executar as 
atividades extraclasse, tais como saídas de estudo, estudo do meio, 
atividades de enriquecimento curricular, contraturno e afins; acom-
panhar a integração horizontal e vertical dos conteúdos curriculares; 
participar de levantamento de campo e estudos do meio integrados 
ao projeto pedagógico da EA e planejados para os diferentes anos 
de escolaridade; participar da elaboração da Proposta Pedagógica 
da EA; planejar e ministrar aulas; avaliar e registrar os objetivos e 
as atividades da disciplina no âmbito- -educativo, numa perspectiva 
coletiva e integradora a partir das orientações e diretrizes da FEUSP 
e da proposta pedagógica; planejar e executar estudos contínuos 
de recuperação de tal forma que sejam garantidas novas oportuni-
dades de aprendizagem e maior tempo de reflexão aos educandos; 
identificar, em conjunto com a equipe técnico-pedagógica, casos de 
alunos que apresentem problemas específicos e necessidades de 
atendimentos diferenciados; manter atualizados os diários de classe 
e registrar continuamente as ações pedagógicas, tendo em vista a 
avaliação contínua do processo educativo; participar das reuniões 
de avaliação do aproveitamento escolar, apresentando registros 
referentes às ações pedagógicas e vida escolar dos educandos, que 
permitam o acompanhamento do processo educativo; analisando 
coletivamente as causas de aproveitamento não satisfatório e 
propondo medidas para superá-las; emitindo síntese das avaliações 
feitas sobre o desempenho de cada aluno, conforme periodicidade 
explicitada no plano escolar; encaminhar à Secretaria da Escola as 
sínteses das avaliações e os dados de apuração de assiduidade, 
referentes aos alunos de sua classe, conforme especificação e 
prazos fixados pelo cronograma escolar; comunicar ao Diretor da 
EA os casos de suspeita ou constatação de doenças infectoconta-
giosas e/ou maus tratos; participar da organização, planejamento, 
desenvolvimento e avaliação das reuniões pedagógicas; propor, 
discutir, apreciar e coordenar projetos especiais para sua ação 
pedagógica; buscar, em uma perspectiva de formação permanente, 
o aprimoramento do seu desempenho profissional e ampliação 
do seu conhecimento podendo propor e/ou coordenar ações e 
grupos de formação de professores e/ou estagiários; participar da 
elaboração do Plano Escolar e colaborar na sua execução; executar 
a programação estabelecida, avaliando o processo pedagógico e, 
quando necessário, redirecioná-lo; participar das atividades cívicas e 
culturais promovidas pela EA; fornecer dados referentes aos alunos 
para a orientação-pedagógica educacional; participar das reuniões 
necessárias ao desenvolvimento de suas atividades; participar das 
reuniões de Conselho de Classe e Reuniões de Classe; comparecer 
às reuniões previstas no Plano Escolar e às convocadas pelo 
Diretor da EA; participar do planejamento e acompanhamento dos 
estágios nos casos que envolvam sua área e/ou disciplina; atender 
pais e alunos, constatada a necessidade; participar da escolha dos 
Professores-Coordenadores de Área e acompanhar alunos em seu 
processo de adaptação e reclassificação.

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

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

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

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

6.3.4. Os candidatos que realizarem sua conexão virtual 
depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.

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

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

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

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

7. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Uni-
versidade de São Paulo e, para o cálculo da média individual, a 
soma dos pesos será o quociente de divisão.

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

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. Políticas Públicas de Atenção à Saúde da Mulher;
II. O trabalho do enfermeiro e a humanização do cuidado 

à saúde da mulher;
III. Educação em saúde na atenção à saúde da mulher;
IV. O cuidado de enfermagem em concepção e contra-

cepção;
V. O cuidado de enfermagem no pré-natal;
VI. O papel da enfermagem durante o trabalho de parto 

e parto;
VII. O cuidado de enfermagem no período pós-parto;
VIII. O cuidado de enfermagem à mulher em processo de 

amamentação;
IX. Climatério: novas abordagens de atenção e cuidado 

de enfermagem;
X. O cuidado de enfermagem na prevenção, controle e 

manejo do câncer ginecológico;
XI. O cuidado de enfermagem à mulher na prevenção, 

controle e manejo do câncer de mama;
XII. A vigilância à saúde da mulher no âmbito da atenção 

primária à saúde e enfermagem.
10. É de responsabilidade do candidato o acompanha-

mento do andamento do processo seletivo, por meio de 
acesso ao link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página 
institucional da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo, (http://eerp.usp.br/admission/
professors-deadline/), e às publicações no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.

11. A não participação do candidato nas provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado 
pelo Conselho Técnico-Administrativo da Escola de Enferma-
gem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, para fins 
de homologação, após exame formal.

13. A contratação será por prazo determinado e 
vigorará a partir da data do exercício e até 31/12/2020, 
com possibilidade de prorrogações, desde que a soma dos 
períodos obedeça aos limites da legislação vigente à época 
de cada prorrogação e que estejam preenchidos os demais 
requisitos.

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

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

zado pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exer-

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

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

Mais informações, bem como as normas pertinentes 
ao processo seletivo, encontram-se à disposição dos inte-
ressados, para tal entre em contato pelo e-mail da Seção 
de Apoio Acadêmico da Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo, scapac@eerp.usp.br, ou 
pelo WhatsApp Business (16) 3315 4763.

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE 
RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTA-

BILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL FEA-RP 035/2020 – COMPLEMENTO AO EDITAL 

FEA-RP 034/2020
REABERTURA DAS INSCRIÇÕES
O Diretor da Faculdade de Economia, Administração 

e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo torna público a todos os interessados que, por ordem 
administrativa, conforme aprovação ad referendum do Con-
selho Técnico-Administrativo - CTA, as inscrições para o 
processo seletivo referente ao edital FEA-RP 034/2020, publi-
cado no DOE de 05/09/2020, para a contratação de 01 (um) 
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, como Professor Contratado II (MS-2, 
para os contratados com título de Mestre), serão reabertas no 
período das 9h (horário de Brasília) do dia 21/09/2020 às 18h 
(horário de Brasília) do dia 30/09/2020.

Ficam mantidas as instruções do Edital nº. 034/2020, 
bem como as inscrições recebidas no período de 08 a 
17/09/2020.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes 
ao processo seletivo, encontram-se à disposição dos interes-
sados na Assistência Acadêmica da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, por 
meio do endereço eletrônico: atac@fearp.usp.br.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP nº 43/2020
RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Educação da USP torna público o 

Resultado Final do Processo seletivo para contratação de um Pro-
fessor Contratado III (Doutor) ou Professor Contratado II (Mestre) 
ou Professor Contratado I (Graduado), por prazo determinado, em 
jornada de 12 horas semanais, para atuar junto ao Departamento 
de Filosofia da Educação e Ciências da Educação (EDF) para atuar 
na disciplina: EDF1665 – Libras – Língua Brasileira de Sinais, nos 
termos do edital FEUSP 32/2020.

Nome da Candidata aprovada: Bárbara Neves Salviano de 
Paula.

Tendo em vista o resultado acima discriminado, a Comissão de 
Seleção do Processo Seletivo apresentou o Relatório ao Chefe do 
Departamento, que o aprovou, ad referendum do Conselho do EDM, 
em 16/09/2020, e à Direção da Faculdade de Educação da USP, que 
o aprovou no Conselho Técnico Administrativo, em 17/09/2020.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP Nº 44/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO SIM-

PLIFICADO
O Diretor da Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo torna público a todos os interessados que, conforme aprova-
ção “ad referendum” do Conselho Técnico-Administrativo, em 13 
de agosto de 2020, estarão abertas por dez dias, no período das 
8h00 (horário de Brasília) do dia 19 de setembro de 2020, às 17h00 
(horário de Brasília) do dia 28 de setembro de 2020 as inscrições 

2.5. É de integral responsabilidade do candidato a reali-
zação do upload de cada um de seus documentos no campo 
específico indicado pelo sistema constante do link https://
uspdigital.usp.br/gr/admissao, ficando o candidato desde já 
ciente de que a realização de upload de documentos em 
ordem diversa da ali estabelecida implicará o indeferimento 
de sua inscrição.

2.6. É de integral responsabilidade do candidato a apre-
sentação de seus documentos em sua inteireza (frente e verso) 
e em arquivo legível, ficando o candidato desde já ciente 
de que, se não sanar durante o prazo de inscrições eventual 
irregularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, 
sua inscrição será indeferida.

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

2.8. A Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Univer-
sidade de São Paulo não se responsabiliza por solicitação de 
inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos com-
putadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores 
que impossibilitem a transferência de dados.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-
-se com a eventual contratação do(s) aprovado(s).

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser 
contratado, deverá ministrar as seguintes disciplinas do Curso 
de Bacharelado em Enfermagem: ERM0304 - Cuidado Integral 
a Mulher; ERM0213 - Integralidade do Cuidado em Saúde II; 
2200083 – Estágio Curricular Enfermagem na Atenção Básica 
e 2200086 - Estágio Curricular Enfermagem na Área Hospitalar 
e do Curso de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem: 
ERM0308 - Cuidado Integral à Saúde da Mulher; ERM0311 
- Cuidado Integral em Saúde II; 2200112 - Estágio Curricular 
Enfermagem na Atenção Básica; 2200113 - Estágio Curricular 
Enfermagem na Área Hospitalar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma 
única fase por meio de sistemas de videoconferência e outros 
meios eletrônicos de participação a distância, na seguinte 
conformidade:

I. Julgamento do memorial com prova pública de arguição 
(peso 4)

II. Prova Didática (peso 4)
6.1. As provas serão realizadas por meio de sistemas de 

videoconferência e outros meios eletrônicos de participação 
a distância.

6.1.1. É de integral responsabilidade do candidato a 
disponibilização de equipamentos e de conexão à internet 
adequados para sua participação em todas as provas e etapas 
do certame.

6.1.2. Aos examinadores que estejam a distância será 
permitido avaliar e arguir nas mesmas condições que seriam 
oferecidas aos examinadores presentes no local do certame.

6.1.3. Na eventualidade de problemas técnicos que impe-
çam a adequada participação de qualquer examinador ou do 
candidato, a prova realizada por sistema de videoconferência 
ou outros meios eletrônicos será suspensa.

6.1.4. Se a conexão não for restabelecida no prazo de 
trinta minutos, o certame será suspenso.

6.1.5. Quando problemas técnicos interromperem qual-
quer prova, esta deverá ser retomada a partir do estágio em 
que ocorreu o problema técnico ou, havendo impossibilidade 
de retomada, deverá ser integralmente refeita.

6.1.6. Serão preservadas as provas finalizadas antes da 
ocorrência de problemas técnicos no sistema de videoconfe-
rência ou outro meio eletrônico.

6.1.7. Todas as ocorrências deverão ser registradas no 
relatório da Comissão de Seleção.

6.1.8. A Comissão de Seleção se reunirá em sessão fecha-
da, mediante utilização de sistema eletrônico seguro adotado 
pela Universidade, para:

I – a elaboração de listas de pontos;
II – a deliberação sobre eventual pedido de substituição 

de pontos;
III – concessão das notas respectivas, finda a arguição de 

todos os candidatos;
IV – a elaboração do seu relatório.
6.1.9. O relatório será assinado, após expressa concordân-

cia de todos os examinadores com os seus termos, pelo mem-
bro da Comissão de Seleção pertencente ao Departamento ao 
qual pertence a vaga a ser ocupada.

6.2. O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito 
do candidato e será realizado de acordo com o disposto no 
artigo 136 do Regimento Geral da USP.

6.2.1. 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.
6.2.2. Finda a arguição de todos os candidatos, a Comissão 

de Seleção, em sessão secreta, conferirá as notas respectivas.
6.3. A prova didática será pública, com a duração mínima 

de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará 
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 
137, do Regimento Geral da USP.

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

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

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

 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR ADOLPHO ARRUDA 
MELLO – PRESIDENTE PRUDENTE

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 252/37/2019  – PROCESSO Nº 3067592

EDITAL DE RESULTADO DA AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA 
AUTODECLARAÇÃO

 O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR ADOL-
PHO ARRUDA MELLO faz saber aos candidatos abaixo relacionados 
o resultado da aferição da veracidade da autodeclaração, para os 
candidatos que se declararam pretos, pardos ou indígenas.

O candidato convocado que não compareceu para aferição da 
veracidade da autodeclaração (ou seja, que constar da lista de CAN-
DIDATOS AUSENTES) será eliminado do certame, conforme disposto 
no subitem 7.2. do Anexo VIII do Edital de Abertura de Inscrições.

Ao candidato que vier a ser eliminado do processo seletivo sim-
plificado em virtude da constatação de falsidade da autodeclaração 
(ou seja, que constar da lista de CANDIDATOS NÃO ENQUADRADOS 
NA CONDIÇÃO DECLARADA) é facultado, no prazo de 7 (sete) dias, 
opor pedido de reconsideração, conforme orientações previstas no 
item 10 do Anexo VIII do Edital de Abertura de Inscrições.

 CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
3/48263317–7/41106721802;
  ETEC BARTOLOMEU BUENO DA SILVA - ANHANGUERA – 

SANTANA DE PARNAÍBA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 262/21/2019 – PROCESSO Nº 3004476/2019

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGI-
COS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

O Diretor de Escola Técnica da ETEC BARTOLOMEU BUENO 
DA SILVA - ANHANGUERA faz saber aos candidatos abaixo rela-
cionados o resultado da PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS e 
CLASSIFICAÇÃO FINAL.

1. COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): MATEMÁTI-
CA (BNC/ BNCC/ ETIM / MTEC / EM COM ÊNFASES) (RECURSOS 
HUMANOS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO (MTEC)

CANDIDATO(S) NÃO APROVADO(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF / Nota da Prova de Métodos 

Pedagógicos
1/35.456.6015/379.325.398-89/ 10,00 / 38,67/ 48,67
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
2/34.068.145–7/228.869.888–80
 ETEC BARTOLOMEU BUENO DA SILVA - ANHANGUERA – SAN-

TANA DE PARNAÍBA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 262/24/2019 – PROCESSO Nº 3007241/2019

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGI-
COS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

O Diretor de Escola Técnica da ETEC BARTOLOMEU BUENO 
DA SILVA - ANHANGUERA faz saber aos candidatos abaixo rela-
cionados o resultado da PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS e 
CLASSIFICAÇÃO FINAL.

1. COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): LEGISLAÇÃO 
SOCIAL E TRABALHISTA (CONTABILIDADE)

CANDIDATO(S) APROVADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado / Nota da Prova de Métodos 
Pedagógicos / Nota Final / Classificação Final

- Graduado
03 / Brunner Brito Tiso Vinhas / 13285835 / 077.568.056–74 / 

6,50 / 85,66 / 92,16 / 1º
04 / Renato Pereira Silva/ 32.125.362–0 / 281.686.288–70 / 

9,12 / 53,33 / 62,45 / 2º
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
01 / 44.543.401-6 / 361.035.628-64

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO 
PRETO
 EDITAL EERP/ATAc 026/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
A Diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo torna público a todos os inte-
ressados que, de acordo com a aprovação ad referendum do 
Conselho Técnico Administrativo, em 16/09/2020, estarão 
abertas por dez dias, no período das 8 h (horário de Brasília) do 
dia 21/09/2020 às 17 h (horário de Brasília) do dia 30/09/2020, 
as inscrições para o processo seletivo para a contratação de 1 
(um) docente por prazo determinado, como Professor Contra-
tado 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 Departa-
mento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública/área 
de conhecimento “Enfermagem em Saúde da Mulher”, nos 
termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem 
como das Resoluções nº 7.354/17 e 8.002/20.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo Conselho Técnico-Administrativo da Escola de Enferma-
gem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo após o 
término do período de inscrições e de acordo com os termos 
das Resoluções nº 7.354/17 e 8.002/20.

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido à Diretora da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto, Profª Drª Maria Helena Palucci Marziale, conten-
do dados pessoais e Área de conhecimento (especialidade) a 
que concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

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

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

IV. Memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao certame 
e das demais informações que permitam avaliação de seus 
méritos, em formato digital.

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

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

2.3. Para fins do inciso III, não serão aceitas atas de defesa 
sem informação sobre homologação quando a concessão do 
título de Doutor ou de Mestre depender dessa providência no 
âmbito da Instituição de Ensino emissora, ficando o candidato 
desde já ciente de que neste caso a ausência de comprovação 
sobre tal homologação implicará o indeferimento de sua 
inscrição.

2.4. Não serão admitidos como comprovação dos itens 
constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou 
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo 
próprio candidato.
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 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 Fica convocado(a) para contratação junto à UNICAMP, no 

prazo de 5(cinco) dias úteis a contar desta publicação, o(a) 
candidato(a) classificado(a) no Processo Seletivo Temporário, 
Edital de Abertura 004/2019, Processo Nº15P-3480/2019, para 
preenchimento da função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Téc-
nico de enfermagem da Carreira de Profissionais de Apoio ao 
Ensino, Pesquisa e Extensão - junto à Unicamp. Classif. 83º 
- Nome - LUCÉLIA OLIVEIRA DA SILVA. Para isso, é necessário:

Dentro do prazo mencionado acima, encaminhar via email 
dpdadm@unicamp.br as cópias dos documentos solicitados no 
site: http://www.dgrh.unicamp.br/produtos-e-servicos/ingresso/
contratacao-temporaria

O não envio das cópias dos documentos no prazo esta-
belecido será considerado como desistência por parte do(a) 
interessado(a).

 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão 

de Gestão de Pessoal, torna pública a eliminação de MARCEL 
JOSE FRANCO PENTEADO, inscrito sob nº 4743890-8, aprovado 
em 102º lugar, no Concurso Público para a função de PRO-
FISSIONAL PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS / Técnico em 
administração da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão da Unicamp, Edital de Abertura 69/2018 - 
junto à UNICAMP, por não atender aos itens 13.2.2 a 13.3.2 do 
mesmo edital.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Faculdade de Ciências Agronômicas
 EDITAL 30/2020-STDARH - FCA
RESULTADO FINAL
O Diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP 

– Câmpus de Botucatu, torna público o RESULTADO FINAL do 
concurso público de Provas e Títulos para contratação de 1 
Professor Substituto, referente ao Edital 20/2020-STDARH-FCA-
-Abertura de Inscrições, no conjunto de disciplinas: Fertilidade do 
Solo, Fertilidade do Solo e Fertilizantes, junto ao Departamento 
de Solos e Recursos Ambientais da Faculdade de Ciências Agro-
nômicas do Câmpus de Botucatu, conforme segue:

CANDIDATOS APROVADOS:
Número de Inscrição - Nome - RG - Média Final - Classi-

ficação:
1 - Angélica Cristina Fernandes Deus - 33.308.222-9 - 7,9 

- 1º
Examinador - Títulos (peso 1) / Prova didática (peso 2) / 

Média
Examinador 1: 6,3 / 17,0 / 7,8
Examinador 2: 6,3 / 17,0 / 7,8
Examinador 3: 6,3 / 18,0 / 8,1
6 - Polyana Placedino Andrade - MG-15.696.096 - 7,6 - 2º
Examinador - Títulos (peso 1) / Prova didática (peso 2) / 

Média
Examinador 1: 5,1 / 18,0 / 7,7
Examinador 2: 5,1 / 17,2 / 7,4
Examinador 3: 5,1 / 18,0 / 7,7
3 - Sara Dantas Rosa - 2458934 - 6,9 - 3º
Examinador - Títulos (peso 1) / Prova didática (peso 2) / 

Média
Examinador 1: 4,1 / 17,0 / 7,0
Examinador 2: 4,1 / 16,0 / 6,7
Examinador 3: 4,1 / 17,2 / 7,1
CANDIDATOS NÃO APROVADOS:
Número de Inscrição - RG - Média Final:
4 - MG-14.442.837 - 6,8
Examinador - Títulos (peso 1) / Prova didática (peso 2) / 

Média
Examinador 1: 4,5 / 16,0 / 6,8
Examinador 2: 4,5 / 15,2 / 6,6
Examinador 3: 4,5 / 16,4 / 7,0
2 - 27.463.333-4 - 4,8
Examinador - Títulos (peso 1) / Prova didática (peso 2) / 

Média
Examinador 1: 2,6 / 12,0 / 4,9
Examinador 2: 2,6 / 11,0 / 4,5
Examinador 3: 2,6 / 12,0 / 4,9
Caberá recurso no prazo de 5 dias úteis contados da data 

desta publicação, mediante requerimento dirigido à Congre-
gação da Faculdade de Ciências Agronômicas do Câmpus de 
Botucatu, por meio do endereço eletrônico rh.fca@unesp.
br.(Processo 467/2020-FCA-CB)

 Faculdade de Medicina
 Edital nº 224/2020-FM
Resultado final da Prova de Títulos e Escrita
Torna-se público o resultado final das provas de Títulos e 

Didática do concurso público para contratação de 01 (um) Pro-
fessor Substituto, por prazo determinado, em caráter emergen-
cial, para atender excepcional interesse público, no ano letivo de 
2020, em 12 (doze) horas semanais de trabalho, sob o regime 
da CLT e Legislação Complementar, na disciplina de Semiologia 
em Psiquiatria, Transtornos Mentais ao longo da vida, junto 
ao Departamento de Neurologia, Psicologia e Psiquiatria da 
Faculdade de Medicina do Câmpus de Botucatu., referente ao 
Edital nº 184/2020-FM.

O(s) candidato(s) poderá(ão) solicitar revisão de notas no 
prazo de 5 dias úteis, contados da data

desta publicação, mediante requerimento dirigido à Con-
gregação da Faculdade de Medicina do Câmpus de Botucatu. Os 
recursos terão a forma escrita, devendo ser realizada através do 
endereço eletrônico: rh.fmb@unesp.br, dentro do prazo previsto 
no Edital.

Candidato Habilitado:
NOME - RG – NOTA PROVA DE TÍTULOS – NOTA PROVA 

DIDÁTICA – MÉDIA FINAL - CLASSIFICAÇÃO
PEDRO IVO AQUINO MOREIRA E SILVA - 14495017 – 8,5 

- 10 – 9,25 - 1º
Candidatos ausentes:
- 11.710.033-9
Proc. 3608/2019-FM

 CAMPUS DE FRANCA
 Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
 Edital 65-2020-STDARH-CF - CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
A Vice-Diretora no exercício da Direção da Faculdade de 

Ciências Humanas e Sociais do Câmpus de Franca convoca 
os candidatos inscritos no Concurso Público para contratação 
emergencial de 1 professor substituto, com titulação mínima de 
Mestre, sob o regime jurídico da C.L.T. e L.C. no período relativo 
ao ano letivo de 2020, em jornada de trabalho de 12 horas 
semanais, na área Ciências Sociais Aplicadas, sub-área de conhe-
cimento Direito e no conjunto de disciplinas: Direito Financeiro 
I; Direito Financeiro II; Direito Tributário I; Direito Tributário II,, 
junto ao Departamento de Direito Público, para as provas que 
serão realizadas nos dias 28 a 30 de setembro de 2020, de forma 
remota, através da plataforma Google Meet, conforme segue:

Dia 28-9 - às 8h00 - ABERTURA DO CERTAME E SORTEIO 
DO PONTO DA PROVA DIDÁTICA – será comunicado o calen-

6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma única 
fase por meio de sistemas de videoconferência e outros meios 
eletrônicos de participação a distância, na seguinte conformidade:

I. Julgamento do memorial com prova pública de arguição 
(peso 5,0)

II. Prova Didática (peso 5,0)
6.1. As provas serão realizadas por meio de sistemas de 

videoconferência e outros meios eletrônicos de participação a 
distância.

6.1.1. É de integral responsabilidade do candidato a dispo-
nibilização de equipamentos e de conexão à internet adequados 
para sua participação em todas as provas e etapas do certame.

6.1.2. Aos examinadores que estejam a distância será permi-
tido avaliar e arguir nas mesmas condições que seriam oferecidas 
aos examinadores presentes no local do certame.

6.1.3. Na eventualidade de problemas técnicos que impeçam 
a adequada participação de qualquer examinador ou do candida-
to, a prova realizada por sistema de videoconferência ou outros 
meios eletrônicos será suspensa.

6.1.4. Se a conexão não for restabelecida no prazo de trinta 
minutos, o certame será suspenso.

6.1.5. Quando problemas técnicos interromperem qualquer 
prova, esta deverá ser retomada a partir do estágio em que ocor-
reu o problema técnico ou, havendo impossibilidade de retomada, 
deverá ser integralmente refeita.

6.1.6. Serão preservadas as provas finalizadas antes da ocor-
rência de problemas técnicos no sistema de videoconferência ou 
outro meio eletrônico.

6.1.7. Todas as ocorrências deverão ser registradas no relató-
rio da Comissão de Seleção.

6.1.8. A Comissão de Seleção se reunirá em sessão fechada, 
mediante utilização de sistema eletrônico seguro adotado pela 
Universidade, para:

I – a elaboração de listas de pontos;
II – a deliberação sobre eventual pedido de substituição de 

pontos;
III – concessão das notas respectivas, finda a arguição de 

todos os candidatos;
IV – a elaboração do seu relatório.
6.1.9. O relatório será assinado, após expressa concordância 

de todos os examinadores com os seus termos, pelo membro 
da Comissão de Seleção pertencente ao Departamento ao qual 
pertence a vaga a ser ocupada.

6.2. O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito do 
candidato e será realizado de acordo com o disposto no artigo 136 
do Regimento Geral da USP.

6.2.1. 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.
6.2.2. Finda a arguição de todos os candidatos, a Comissão de 

Seleção, em sessão secreta, conferirá as notas respectivas.
6.3. A prova didática será pública, com a duração mínima de 

40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará sobre 
o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 137, do 
Regimento Geral da USP.

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

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

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

6.3.4. Os candidatos que realizarem sua conexão virtual 
depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.

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

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

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

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

7. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
e, para o cálculo da média individual, a soma dos pesos será o 
quociente de divisão.

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

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. Ensinar a narrar fatos no passado em francês;
II. Ensinar a produzir orações subordinadas em francês;
III. Ensinar aspectos interculturais França-Brasil;
IV. Ensinar a produção escrita em língua francesa;
V. Ensinar as competências orais em língua francesa;
VI. Ensinar a expressar uma opinião em francês;
VII. Ensinar a evitar repetições no discurso em língua fran-

cesa;
VIII. Ensinar a situar no tempo em língua francesa;
IX. Ensinar a situar no espaço em língua francesa;
X. Ensinar a manter a coerência de um texto em língua 

francesa;
XI. Ensinar a pronúncia e o ritmo da língua francesa.
10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
http://academica.fflch.usp.br/concursos/seletivo/todos, à página 
institucional da FFLCH-USP e às publicações no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.

11. A não participação do candidato nas provas programadas 
implicará automaticamente sua desistência do processo seletivo.

12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas, para fins de homologação, após exame 
formal.

13. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/07/2021, com possibilidade de 
prorrogações, desde que a soma dos períodos obedeça aos limites 
da legislação vigente à época de cada prorrogação e que estejam 
preenchidos os demais requisitos.

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

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

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

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

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

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
na Assistência Acadêmica da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da USP, bem como as normas pertinentes ao 
concurso, encontram-se à disposição no site: http://academica.
fflch.usp.br/concursos/seletivo/todos, pelos telefones/WhatsApp 
55-11-3091-4590 e 55-11-3091-4621, ou por correio eletrônico 
(apoioaca1fflch@usp.br) e (apoioaca2fflch@usp.br).

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

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

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

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

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

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao pro-
cesso seletivo, encontram-se à disposição dos interessados na Assis-
tência Acadêmica da Faculdade de Educação da USP, atacfe@usp.br.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIA HUMA-

NAS DA USP
Edital FFLCH/FLM nº 015/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETI-

VO SIMPLIFICADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LETRAS 
MODERNAS, ÁREA DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS, LITERÁRIOS E 
TRADUTOLÓGICOS EM FRANCÊS, NOS TERMOS DA RESOLU-
ÇÃO Nº 5.872/10 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO 
DAS RESOLUÇÕES Nº 7.354/17 E 8.002/20.

A Diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo torna público a todos 
os interessados que, ad-referendum do Conselho Técnico 
Administrativo, estarão abertas por 19 dias, no período das 
8h (horário de Brasília) do dia 21 de setembro às 17h (horário 
de Brasília) do dia 09 de outubro de 2020, as inscrições para 
o processo seletivo para a contratação de 01 (um) 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 , (maio/2019), com jornada de 12 (doze) horas 
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Letras 
Modernas, Área de Estudos Linguísticos, Literários e Traduto-
lógicos em Francês, nos termos da Resolução nº 5.872/10 e 
alterações posteriores, bem como das Resoluções nº 7.354/17 
e 8.002/20.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Filo-
sofia, Letras e Ciências Humanas após o término do período 
de inscrições e de acordo com os termos das Resoluções nº 
7.354/17 e 8.002/20.

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido à Diretora da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, contendo dados pessoais e Área 
de conhecimento (especialidade) a que concorre, acompanha-
do dos seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, CRNM ou passa-
porte);

II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do titulo de Doutor (para 

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

IV. Memorial circunstanciado e comprovação dos tra-
balhos publicados, das atividades realizadas pertinentes ao 
certame e das demais informações que permitam avaliação 
de seus méritos, em formato digital.

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

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

2.3. Para fins do inciso III, não serão aceitas atas de 
defesa sem informação sobre homologação quando a con-
cessão do título de Doutor ou de Mestre depender dessa 
providência no âmbito da Instituição de Ensino emissora, 
ficando o candidato desde já ciente de que neste caso a 
ausência de comprovação sobre tal homologação implicará o 
indeferimento de sua inscrição.

2.4. Não serão admitidos como comprovação dos itens 
constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive 
ou qualquer outro remetendo a página passível de alteração 
pelo próprio candidato.

2.5. É de integral responsabilidade do candidato a reali-
zação do upload de cada um de seus documentos no campo 
específico indicado pelo sistema constante do link https://
uspdigital.usp.br/gr/admissao, ficando o candidato desde 
já ciente de que a realização de upload de documentos em 
ordem diversa da ali estabelecida implicará o indeferimento 
de sua inscrição.

2.6. É de integral responsabilidade do candidato a 
apresentação de seus documentos em sua inteireza (frente 
e verso) e em arquivo legível, ficando o candidato desde já 
ciente de que, se não sanar durante o prazo de inscrições 
eventual irregularidade de upload de documento incompleto 
ou ilegível, sua inscrição será indeferida.

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

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-
-se com a eventual contratação do(s) aprovado(s).

4. Atribuição da função: o(s) candidato(s) aprovado(s), 
ao ser(em) contratado(s), deverá(ão) ministrar as seguintes 
disciplinas:

I. Língua Francesa
5. O processo seletivo será processado por meio de 

avaliações sucessivas de candidatos, agrupados em confor-
midade com sua titulação.

5.1. Na primeira etapa de avaliações, em 21/10/2020, 
serão convocados para as provas, caso haja, os candidatos 
portadores do título de Doutor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6. Na hipótese de não haver habilitados na segunda etapa, 
ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à convocação 
para contratação, serão chamados para avaliação, caso haja, os 
inscritos portadores de diploma de graduação que não tenham 
obtido título de pós-graduação stricto sensu, iniciando-se a terceira 
etapa de avaliações.

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

5.8. Não havendo inscritos portadores:
I. do título de Doutor: a primeira etapa de avaliações será reali-

zada com os candidatos portadores do título de Mestre.
II. do título de Mestre: a segunda etapa de avaliações, caso 

necessária, será realizada com os candidatos portadores apenas de 
diploma de graduação;

III. dos títulos de Doutor ou de Mestre: será realizada etapa 
única de avaliações, com os candidatos portadores apenas de 
diploma de graduação.

6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma única 
fase por meio de sistemas de videoconferência e outros meios 
eletrônicos de participação a distância, na seguinte conformidade:

I. Julgamento do memorial com prova pública de arguição 
(peso 5)

II. Prova Didática (peso 5)
6.1. As provas serão realizadas por meio de sistemas de video-

conferência e outros meios eletrônicos de participação a distância.
6.1.1. É de integral responsabilidade do candidato a disponibi-

lização de equipamentos e de conexão à internet adequados para 
sua participação em todas as provas e etapas do certame.

6.1.2. Aos examinadores que estejam a distância será permiti-
do avaliar e arguir nas mesmas condições que seriam oferecidas aos 
examinadores presentes no local do certame.

6.1.3. Na eventualidade de problemas técnicos que impeçam 
a adequada participação de qualquer examinador ou do candidato, 
a prova realizada por sistema de videoconferência ou outros meios 
eletrônicos será suspensa.

6.1.4. Se a conexão não for restabelecida no prazo de trinta 
minutos, o certame será suspenso.

6.1.5. Quando problemas técnicos interromperem qualquer 
prova, esta deverá ser retomada a partir do estágio em que ocorreu 
o problema técnico ou, havendo impossibilidade de retomada, 
deverá ser integralmente refeita.

6.1.6. Serão preservadas as provas finalizadas antes da ocor-
rência de problemas técnicos no sistema de videoconferência ou 
outro meio eletrônico.

6.1.7. Todas as ocorrências deverão ser registradas no relatório 
da Comissão de Seleção.

6.1.8. A Comissão de Seleção se reunirá em sessão fechada, 
mediante utilização de sistema eletrônico seguro adotado pela 
Universidade, para:

I – a elaboração de listas de pontos;
II – a deliberação sobre eventual pedido de substituição de 

pontos;
III – concessão das notas respectivas, finda a arguição de todos 

os candidatos;
IV – a elaboração do seu relatório.
6.1.9. O relatório será assinado, após expressa concordância 

de todos os examinadores com os seus termos, pelo membro da 
Comissão de Seleção pertencente ao Departamento ao qual perten-
ce a vaga a ser ocupada.

6.2. O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito do 
candidato e será realizado de acordo com o disposto no artigo 136 
do Regimento Geral da USP.

6.2.1. 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 comu-

nidade;
IV – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V – diplomas e outras dignidades universitárias.
6.2.2. Finda a arguição de todos os candidatos, a Comissão de 

Seleção, em sessão secreta, conferirá as notas respectivas.
6.3. A prova didática será pública, com a duração mínima de 

40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará sobre 
o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 137, do 
Regimento Geral da USP.

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

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

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

6.3.4. Os candidatos que realizarem sua conexão virtual depois 
do horário estabelecido não poderão realizar as provas.

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

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

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

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

7. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da Faculdade de Educação e, para o cálculo da média 
individual, a soma dos pesos será o quociente de divisão.

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

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. Direito à educação; II. Aprendizagem; III. Diversidade na 

escola; IV. Relações interpessoais; V. Projeto Político-Pedagógico; VI. 
Currículo; VIII. Projetos e interdisciplinaridade; IX. Práticas pedagó-
gicas; X. Avaliação da aprendizagem; XI. Instrumentos de avaliação, 
ensino e aprendizagem.

10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento do 
andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link https://
uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional da Faculdade 
de Educação, e às publicações no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo.

11. A não participação do candidato nas provas programadas 
implicará automaticamente sua desistência do processo seletivo.

12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
CTA da Faculdade de Educação, para fins de homologação, após 
exame formal.

13. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/03/2021.


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2020-09-18T01:22:14-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2020-09-18T01:22:14-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




