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IX. - Fatores que alteram a velocidade das reações químicas;
X. - Reações reversíveis e o equilíbrio químico;
XI. - Funcionamento da pilha de Daniell.
9. Encerrada a etapa única de avaliação de todos os candi-

datos, estes 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;

II. O segundo colocado será o candidato que obtiver 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, sucessivamen-
te, 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.

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

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 da USP e às publicações no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo.

11. O não comparecimento do candidato às provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

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

13. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/07/2020, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse 
o prazo de dois anos.

14. Os docentes contratados por prazo determinado fica-
rão 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 Educação da USP, São 
Paulo, SP, CEP 05508-040 - e-mail: atacfe@usp.br

 FACULDADE DE EDUCAÇAO
EDITAL FEUSP Nº 51/2019
O Diretor da Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo torna público a todos os interessados que, conforme apro-
vação ‘ad-referendum’ do Conselho Técnico Administrativo - 
CTA, em 07 de junho de 2019, estarão abertas no período das 
09h00 (horário de Brasília) do dia 11 de junho de 2019, às 17h00 
(horário de Brasília) do dia 30 de junho de 2019, as inscrições 
para o processo seletivo de contratação de 04 (quatro) Professo-
res, por prazo determinado, com jornada de 12 (doze) horas 
semanais, cargos/claros nºs 1251317, 1251325, 1251333 e 
1251341, junto à Escola de Aplicação da Faculdade de Educação 
da Universidade de São Paulo, nos termos das Resoluções USP 
nºs. 5.872/10, 7.335/17 (artigo 9º A), 7.354/17 e 7391/17, para o 
Ensino Fundamental I. Caso o contratado tenha (I) título de 
Doutor, ele será enquadrado como Professor Contratado III (MS-
3.1) com salário de R$ 1.849,66 (Hum mil, oitocentos e quarenta 
e nove reais e sessenta e seis centavos), referência mês de maio 
de 2018; (II) título de Mestre, ele será enquadrado como Profes-
sor Contratado II (MS-2) com salário de R$ 1.322,41 (Hum mil, 
trezentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos), referên-
cia mês de maio de 2017; (III) apenas graduação, ele será 
enquadrado como Professor Contratado I (MS-1) com salário de 
R$ 893,95 (oitocentos e noventa e três reais e noventa e cinco 
centavos), referência mês de maio de 2017. 1. Os membros da 
Comissão de Seleção serão indicados pelo Conselho Técnico 
Administrativo (CTA) da Faculdade de Educação da Universidade 
de São Paulo após o término do período de inscrições e de 
acordo com os termos da Resolução nº 7.354/17. 2. Os pedidos 
de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no período acima indica-
do, devendo o candidato apresentar requerimento dirigido ao 
Diretor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 
(Prof. Dr. Marcos Garcia Neira), contendo dados pessoais e Área 
de conhecimento (Licenciatura em Pedagogia, mestrado ou 
doutorado em Educação) a que concorre, acompanhado dos 
seguintes documentos: I. Documento de identificação (RG, RNE 
ou passaporte); II. CPF (para candidatos brasileiros); III. Prova de 
que obteve licenciatura em Pedagogia, mestrado ou doutorado 
em Educação; IV. Prova de que é portador do título de Doutor 
(para Professor Contratado III), Mestre (para Professor Contrata-
do II) ou de Diploma de Graduação (para Professor Contratado 
I), outorgados ou reconhecidos pela USP ou de validade nacio-
nal. 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 solici-
tação para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas. 3. O processo seletivo terá validade ime-
diata, exaurindo-se com a eventual contratação do(s) 
aprovado(s). 4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao 
ser contratado, deverá ministrar as disciplinas do Ensino Funda-
mental I; participar de elaboração e desenvolvimento de plano 
escolar e programação psico-pedagógica e/ou pedagógica, pre-
parando 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 interdis-
ciplinares, bem como desenvolver ações educativas integradas 
aos projetos institucionais; proceder à avaliação do desenvolvi-
mento cognitivo e psicomotor das crianças e apresentar relató-
rios 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, ativida-
des de enriquecimento curricular, contra turno e afins; acompa-
nhar a integração horizontal e vertical dos conteúdos curricula-
res; 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 oportunidades de aprendiza-
gem 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 atendi-
mentos diferenciados; manter atualizados os diários de classe e 
registrar continuamente as ações pedagógicas, tendo em vista a 
avaliação contínua do processo educativo; participar das reuni-
ões de avaliação do aproveitamento escolar, apresentando 

aprovação ‘ad-referendum’ do Conselho Técnico Administrativo 
- CTA, em 07 de junho de 2019, estarão abertas no período 
das 09h00 (horário de Brasília) do dia 11 de junho de 2019, 
às 17h00 (horário de Brasília) do dia 30 de junho de 2019, as 
inscrições para o processo seletivo de contratação de 01 (um) 
Professor, por prazo determinado, com jornada de 12 (doze) 
horas semanais, cargo/claro nº 1251350, junto à Escola de Apli-
cação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 
nos termos das Resoluções USP nºs. 5.872/10, 7.335/17 (artigo 
9º A), 7.354/17 e 7391/17, para Professor de Educação Básica 
para o Ensino de Química. Caso o contratado tenha (I) título 
de Doutor, ele será enquadrado como Professor Contratado III 
(MS-3.1) com salário de R$ 1.877,43 (Hum mil, oitocentos e 
setenta e sete reais e quarenta e três centavos), referência mês 
de maio de 2018; (II) título de Mestre, ele será enquadrado como 
Professor Contratado II (MS-2) com salário de R$ 1.342,26 (Hum 
mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), 
referência mês de maio de 2018; (III) apenas graduação, ele será 
enquadrado como Professor Contratado I (MS-1) com salário 
de R$ 907,37 (novecentos e sete reais e trinta e sete centavos), 
referência mês de maio de 2018.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo Conselho Técnico Administrativo (CTA) da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo após o término do 
período de inscrições e de acordo com os termos da Resolução 
nº 7.354/17.

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 ao Diretor da Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo (Prof. Dr. Marcos Garcia Neira), con-
tendo dados pessoais e Área de conhecimento (Licenciatura em 
Química) a que concorre, acompanhado dos seguintes documen-
tos: I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte); II. 
CPF (para candidatos brasileiros); III. Prova de que é portador do 
título 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. Em 
todos os casos é condição ter licenciatura em Química.

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 realização 
das provas.

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. Química para o Ensino Médio da Escola de Aplicação da 
Faculdade de Educação da USP

II. Aulas de recuperação e plantões de dúvidas de Química 
para Ensino Médio da Escola de Aplicação da Faculdade de 
Educação da USP

III. Aulas Eletivas de Química para o Ensino Fundamental 
e Médio.

IV. Aulas de Química na modalidade Projetos para o Ensino 
Médio.

5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 
meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em 
duas fases, com todos os candidatos, independentemente de 
suas titulações, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita, eliminatória, (Peso 4) e
II. Prova Didática (peso 3) conforme Regimento Interno da 

Faculdade de Educação da USP.
5.1. A prova escrita (eliminatória), que versará sobre o pro-

grama base do processo seletivo, será realizada com o disposto 
no artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.

5.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará 
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do 
sorteio do ponto;

5.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

5.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, que o 
candidato tiver levado para o local da prova, do qual não lhe 
será permitido ausentar-se durante esse período;

5.1.4. As anotações efetuadas durante o período de con-
sulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser 
feitas em papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas 
ao texto final;

5.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão de Seleção, ao se abrir a sessão;

5.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção, individualmente.

5.1.7. Serão considerados habilitados para a 2ª fase os can-
didatos que obtiverem, da maioria dos membros da Comissão de 
Seleção, nota mínima sete;

5.1.8. A Comissão julgadora apresentará, em sessão públi-
ca, as notas recebidas pelos candidatos;

5.1.9. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção, individualmente.

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

5.2. A prova didática será pública, com 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.

5.2.1. O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da prova didática;

5.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário;

5.2.3. 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;

5.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas;

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

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

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

7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

8. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. - Propriedades específicas dos materiais;
II. - Processos de separação de misturas;
III. - Evidências de transformações químicas;
IV. - Cálculo estequiométrico;
V. - Cálculo da concentração de soluções;
VI. - Ligações químicas;
VII. - Processos exotérmicos e endotérmicos;
VIII. - Funções orgânicas;

§ 2º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

3. - 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.

4. - 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.

5. - A prova pública de arguição, a que se refere o artigo 
158 do Regimento Geral da USP e o artigo 40 do Regimento 
da FEA-RP, constará de defesa pública de trabalhos originais 
publicados pelo candidato, preferencialmente, nos cinco anos 
imediatamente anteriores à inscrição.

§ 1º – A juízo de cada membro da comissão julgadora, o 
candidato poderá também ser arguido sobre trabalhos inéditos 
ou atividades realizadas no mesmo período, dentre as previstas 
nos incisos I a VI do art. 154 do Regimento Geral.

§ 2º – Os examinadores darão ciência ao candidato das 
obras e atividades sobre as quais versarão as respectivas 
arguições, no prazo mínimo de 12 (doze) horas e máximo de 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência, conforme definição da 
comissão julgadora.

§ 3º – A duração da arguição não excederá o prazo de trinta 
minutos por examinador, cabendo ao candidato igual prazo para 
responder.

§ 4º – Havendo concordância do candidato, a prova poderá 
desenvolver-se sob a forma de diálogo, observado o prazo global 
de sessenta minutos

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 nº 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.

17. - Maiores informações, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Técnica Acadêmica da FEA-RP, situada à Avenida 
Bandeirantes, 3900, Prédio FEA-RP, Bloco B2, sala 40, em Ribei-
rão Preto, pelo telefone (16) 3315-4331 ou por e-mail: atac@
fearp.usp.br.

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

São Paulo comunica que, em 7/6/2019, foram aprovadas, ad 
referendum do Conselho Técnico Administrativo da Faculdade 
de Educação, as inscrições dos candidatos João Antonio da Silva, 
Jorge Viana de Moraes, Milan Puh, Thiago Borges de Aguiar, 
Tatiana Iegoroff de Mattos, Otávio de Oliveira Silva, Adriana 
Seabra, Renata Parpolov Costa, Sandra de Moura Barbosa 
Oliveira e Vinicio Corrias no Processo Seletivo para contratação 
de Professor Contratado III (Professor Doutor) ou Professor 
Contratado II (Assistente) ou Professor Contratado I (Auxiliar), 
por prazo determinado, em jornada de 12 horas semanais, até 
31/7/2020, para o cargo nº 1251155, concedido pela Comissão 
de Claros Docentes da USP, para atuar nas disciplinas EDM0411 
Metodologia do Ensino de Alemão I, EDM0412 Metodologia do 
Ensino de Alemão II, EDM0413 Metodologia do Ensino de Latim 
I, EDM0414 Metodologia do Ensino de Latim II, EDM0415 Meto-
dologia do Ensino de Línguas Orientais I, EDM0416 Metodologia 
do Ensino de Línguas Orientais II, EDM0441 Metodologia do 
Ensino de Grego I e EDM0442 Metodologia do Ensino de Grego 
II., em conformidade com o edital FEUSP 47/2019. Na mesma 
data, o Diretor da Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo aprovou, ad referendum do Conselho Técnico Admi-
nistrativo, a composição da Comissão Julgadora da 1ª etapa 
do referido Processo Seletivo, como segue: Membros Titulares: 
Profa. Dra. Ana Paula Martinez Duboc – EDM FE USP, Profa. Dra. 
Leiko Matsubara Morales – DLO FFLCH USP e Prof. Dr. Paulo 
Daniel Elias Farah – DLO FFLCH USP. Membros Suplentes: Profa. 
Dra. Lívia de Araújo Donnini Rodrigues – EDM FE USP, Profa. Dra. 
Junko Ota – DLO FFLCH USP e Profa. Dra. Dörthe Uphoff – DLM 
FFLCH USP.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP 49/2019
A Faculdade de Educação da USP convoca os candidatos 

Jorge Viana de Moraes, Milan Puh, Thiago Borges de Aguiar, 
Adriana Seabra e Vinicio Corrias, inscritos no Processo Seletivo 
para a função de Professor Contratado III (MS-3.1) e que com-
provaram título de Doutor, conforme Edital FEUSP nº 47/2019, 
publicado no D.O.E. de 16/5/2019, para o início da 1ª etapa do 
Processo que será realizado dia 11/6/2019 às 08:00 horas, na 
Sala 101 do Bloco A da FEUSP, à Avenida da Universidade, 308, 
quando deverão tomar conhecimento, por escrito, do calendário 
das provas previstas no edital acima referido.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP Nº 50/2019
O Diretor da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo torna público a todos os interessados que, conforme 

b. - Requisitos e atribuições das instituições e dos progra-
mas de pós-graduação;

c. - Requisitos e atribuições dos candidatos e bolsistas;
d. - Atribuições da CAPES;
e. - Normas gerais e operacionais da concessão de bolsas, 

dentre outros.
15. Casos omissos neste edital serão submetidos à ava-

liação por parte da Comissão Coordenadora do Programa de 
Pós-Graduação em Economia da FEARP.

16. Para mais informações, o candidato poderá entrar em 
contato com a Seção de Apoio ao Pesquisador pelo correio 
eletrônico apoiopq@fearp.usp.br ou pelo telefone +55 (16) 
3315-4961.

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇAO E CONTABI-
LIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

Edital FEA-RP 013/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE UM (01) 
CARGO DE PROFESSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DA FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO 
E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO

O Diretor da Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
(FEA-RP) torna público a todos os interessados que, de acordo 
com o decidido pela Congregação em sessão ordinária realizada 
em 29/05/2019, estarão abertas, pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, com início às 8 horas (horário de Brasília) do dia 
17/06/2019 e término às 18 horas (horário de Brasília) do dia 
13/12/2019, as inscrições ao concurso público de títulos e provas 
para provimento de um (01) cargo de Professor Titular, referência 
MS-6, em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa 
(RDIDP), claro/cargo nº 266370, com o salário de R$ 16.100,43 
(maio/2018), junto ao Departamento Administração, nos termos 
do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e o res-
pectivo programa que segue:

1. Processo de planejamento na empresa
2. Planejamento aplicado a uma área funcional: marketing, 

finanças, recursos humanos, produção e operações, informática 
e pesquisa & desenvolvimento

3. O processo decisório e os sistemas e apoio – informática 
e métodos quantitativos

4. Organização - a empresa como um todo e a estrutura de 
uma área funcional

5. A empresa e o ambiente econômico
6. A competitividade e a estratégia de negócios
7. Os novos modelos de gestão e a sua aplicação a uma 

área funcional
8. Processos de mudanças e cultura organizacional
9. O processo de controle e os sistemas de apoio
10. Aspectos Comportamentais das organizações
11. A evolução da administração e novas tendências
12. Empreendedorismo
13. Gestão internacional
14. Neuromarketing
15. Marketing comportamental e decisões
16. Economia de empresas e economia comportamental
17. Gestão de Inovação
18. Internacionalização de empresas
19. Políticas Públicas
20. Gestão de Marketing
21. Prospecção de tecnologias
22.Redes de cooperação
23. Gerenciamento de processos de negócios
24. Métodos quantitativos aplicados a administração
25. Comportamento do consumidor
26. Gestão Financeira
27. Avaliação econômico-financeira
28. Avaliação de eficiência e desempenho
29. Gestão de recursos humanos
30. Gestão de produção e operações
31. Gestão de tecnologia da informação
32. Gestão de P&D 33. Gestão ambiental
34. Gestão da Educação
35. Tomada de decisão com base em pesquisa operacional
36. Administração pública
37. Administração de varejo
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da FEA-RP.

Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, 
por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao no perí-
odo acima indicado, devendo o candidato apresentar requeri-
mento dirigido ao Diretor da FEA-RP, 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.
§ 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 sua 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 - Caso o candidato não satisfaça a exigência do inciso 
II, e desde que não pertença a nenhuma categoria docente na 
USP, poderá requerer sua inscrição como especialista de reco-
nhecido 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.

§ 6º - 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.

1. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da FEA-
-RP, 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.

2. - As provas constarão de:
I – julgamento dos títulos - peso 04;
II – prova pública oral de erudição - peso 02;
III – prova pública de arguição - peso 04;
§1º - A convocação dos inscritos para a realização das 

provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
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