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o candidato. Sugestões de mudanças e alterações do projeto 
deverão ser assumidas pelo candidato durante a arguição.

1.5. Os membros da banca examinadora emitirão parecer 
considerando:

1.5.1. Projeto de pesquisa: qualidade do projeto, exequi-
bilidade dentro do tempo do curso, inserção dentro das linhas 
de pesquisa do programa e do respectivo orientador indicado, 
disponibilidade de infraestrutura e recursos para sua execução.

1.5.2. Candidato: domínio do conteúdo do projeto, capa-
cidade de responder corretamente aos questionamentos da 
banca;

1.5.3. Os pareceres finais a serem emitidos serão: Aprovado 
ou Reprovado quanto à adequação do projeto (Projetos com 
restrições ou grande número de modificações não serão conside-
rados qualificados para seu desenvolvimento) e serão atribuídas 
notas de 0 a 10 ao desempenho do aluno na apresentação e 
defesa do projeto.

2. Os candidatos que tiverem seus projetos aprovados esta-
rão aptos a realizarem sua matrícula no programa

3. A Classificação final dos candidatos será definida pela 
média aritmética ponderada das notas da Prova Escrita de 
Conhecimento Específico (peso 2), da Entrevista e Análise do 
Currículo (Peso 2) e Avaliação do Desempenho do Aluno na 
arguição e defesa do projeto de pesquisa (Peso 1).

V – DA MATRÍCULA
1. Terá direito à matrícula o candidato aprovado no Proces-

so Seletivo desde que classificado dentro do número de vagas 
oferecidas e formalmente aceito por um Orientador credenciado 
no Programa.

2. A matrícula será realizada a partir de data a ser informa-
da no Calendário de Atividades e conforme instruções da Seção 
Técnica de Pós-Graduação.

3. Não serão aceitas matrículas fora dos prazos estipulados 
pela Seção Técnica de Pós-Graduação.

4. O candidato deverá cadastrar-se no Portal da Central de 
Aluno, no site eletrônico do Instituto de Biociências de Botucatu 
e escolher as disciplinas, previamente discutidas com o Orienta-
dor, nas quais deverá matricular-se.

VI – DO INGRESSO NO PROGRAMA
1. Após a efetivação da matrícula junto à Seção e no Portal 

do Aluno, o candidato estará definitivamente aceito no Progra-
ma e deverá obedecer às regras, exigências e prazos definidos 
pelo Conselho do Programa, presentes no Regimento Geral de 
Pós-Graduação da UNESP, no Regulamento do Programa e nas 
portarias específicas do programa.

VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e 

na aceitação tácita do processo de seleção, tal como se acha 
estabelecido neste Edital e na legislação pertinente;

2. A inexatidão de dados e/ou irregularidades nos documen-
tos, mesmo que verificadas posteriormente, acarretarão na nuli-
dade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo 
das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal;

3. Caberá recurso ao Conselho do Programa de Pós-Gradua-
ção em Farmacologia e Biotecnologia, desde que protocolado na 
Seção Técnica de Comunicações do Instituto de Biociências de 
Botucatu, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da divulgação 
do resultado final do exame;

4. Não haverá isenção, nem devolução do valor da taxa 
de inscrição, sob qualquer hipótese e seja qual for o motivo 
alegado;

5. Os candidatos ao Doutorado sem título de Mestre deve-
rão ter seu currículo, modelo estabelecido no presente edital 
aprovado pelo Conselho do Programa;

6. A Seção Técnica de Pós-Graduação não se responsabili-
zará por problemas de ordem técnica decorrentes de falha nos 
equipamentos utilizados pelo candidato para a sua inscrição;

7. Não serão aceitos, em hipótese alguma, pedidos de revi-
são ou vista de prova, em qualquer etapa do exame de seleção;

8. Os casos omissos serão submetidos, conforme o grau 
de competência, ao Conselho do Programa e/ou Congregação 
da Unidade.

Instituto de Biociências de Botucatu - UNESP Campus de 
Botucatu, em 08 de outubro de 2018.

ACESSO A LINKS.
https://sistemas.unesp.br/posgraduacao/publico/inscricao.

principal.action?unidade=10&tipo=REGULAR
(Requerimento para inscrição on-line)
CONTATO.
Seção Técnica de Pós-Graduação do Instituto de Biociências 

de Botucatu
Home Page http:// www.ibb.unesp.br
Endereço Eletrônico (E-mail): posgraduacao.ibb@unesp.br
Telefone: (14) 3880-0781

 BEC - Bolsa Eletrônica 
de Compras
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO

 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

 DIVISÃO DE FINANÇAS
Nº DA PD VENCIMENTO VALOR
2018PD25794 21-10-2018 R$ 4.563,60
2018PD25795 21-10-2018 R$ 482,70
2018PD25796 21-10-2018 R$ 7.980,00
2018PD26118 21-10-2018 R$ 2.235,00
2018PD26237 24-10-2018 R$ 18.762,00
2018PD26247 24-10-2018 R$ 7.728,00
2018PD26359 25-10-2018 R$ 2.004,45
2018PD26363 25-10-2018 R$ 4.657,56
2018PD26364 25-10-2018 R$ 21.755,68
2018PD26380 25-10-2018 R$ 11.086,00
2018PD26360 26-10-2018 R$ 19.858,00
2018PD26361 26-10-2018 R$ 1.223,64
2018PD26362 26-10-2018 R$ 3.375,00
2018PD26365 26-10-2018 R$ 33.241,90
2018PD26366 26-10-2018 R$ 3.295,50
2018PD26367 26-10-2018 R$ 8.046,00
2018PD26526 26-10-2018 R$ 3.552,00
2018PD26675 26-10-2018 R$ 23.840,00
TOTAL: R$197.687,03 

 SECRETARIA DE LOGÍSTICA E 
TRANSPORTES

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

 DIVISÃO REGIONAL DE ASSIS – DR7
UG. Liquidante: 162109
PD: 2018PD00015
Valor: R$ 2.730,00
Vencimento: 08-11-2018

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 UG LIQUIDANTE Nº. DA PD VALOR R$

400103 2018PD00329 354,75
TOTAL GERAL DE PDS: R$ 354,75

Vencimento: 18-10-2018

b) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
c) Cópia da Cédula de Identidade – RG (não serão aceitos 

CNH ou documentos de classe);
d) Cópia do RNE (para candidatos estrangeiros);
e) Cópia do CPF;
f) Cópia do Título de Eleitor e dos comprovantes da última 

eleição;
g) Cópia do comprovante de quitação do Serviço Militar 

(para candidatos do sexo masculino);
h) Duas fotos (3x4) recentes e iguais;
i) Cópia do Diploma e/ou Certificado de Conclusão do Curso 

de Graduação ou documento que comprove a conclusão até o 
dia 28/02/2019;

j) Cópia do Histórico Escolar da Graduação;
k) Curriculum vitae devidamente documentado, incluindo, 

obrigatoriamente, a organização aqui descrita e obedecendo 
estritamente a numeração. Os itens para os quais não existem 
atividades devem ser incluídos e citados como “nada a decla-
rar”. Atenção! Não serão aceitos Cúrrículo da plataforma Lattes.

1) Dados pessoais (nome, filiação, endereço)
2). Dados de formação
- nível de graduação (indicando curso, faculdade e/ou 

universidade)
- nível de pós-graduação (para candidatos a doutorado) 

incluindo título obtido, curso, título da tese, faculdade ou 
universidade.

3) Experiência profissional
4) Estágios realizados (descrever os estágios de iniciação 

científica e outros como aperfeiçoamento, monitoria, etc.) 
sempre indicando, quando for o caso, bolsas e respectiva 
agência, período de estágio incluindo número de horas, nome 
do orientador ou supervisor, local e outras informações que 
considerar importante;

5) Participação em congressos, simpósios e outros eventos 
científicos de caráter internacional, nacional e regional com 
apresentação de trabalho e neste caso também informar nome 
do trabalho e autores (anexar nestes casos, além do comprovan-
te de apresentação uma cópia do resumo);

6) Participação em congressos, simpósios e outros eventos 
científicos de caráter internacional, nacional e regional;

7) Publicações, incluindo nome do artigo, autores, revista, 
volume, fascículo e ano. Também incluir artigos encaminhados 
para a publicação e artigos no prelo. Não incluir neste item 
resumos apresentados em congressos e publicados em anais 
(item anterior), exceto quando o trabalho foi publicado na 
íntegra em anais de congresso. Os artigos devem ter o nome 
do candidato sublinhado e conter o fator de impacto da revista 
(quando for o caso);

8) Experiência didática, descrevendo período, disciplina, 
número total de horas-aula e outras informações que considerar 
importantes. Incluir como sub-item palestras e conferências for-
necendo os dados que permitem sua identificação (título, local, 
tempo, período, etc.)

9) Outras informações que considerar importantes.
10) Todos os itens constantes do currículo devem ter docu-

mentos comprobatórios devidamente numerados. Na ausência 
destes, os itens serão desconsiderados na avaliação.

l) os candidatos a doutorado deverão ainda incluir Cópia do 
Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de Mestrado que 
comprove a conclusão até o dia 28/02/2019 e Cópia do Histórico 
Escolar do curso de Mestrado.

2. O endereço para envio dos documentos solicitados no 
presente edital é o indicado a seguir:

Instituto de Biociências de Botucatu, UNESP, Campus de 
Botucatu

Seção Técnica de Pós-Graduação
Seleção 2019/1 – Farmacologia e Biotecnologia
Rua Professor Doutor Antonio Celso Wagner Zanin, s/nº
Botucatu – SP.
CEP. 18.618-689
3. Os candidatos deverão retirar os documentos entregues 

no ato da inscrição, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, a 
contar da data da divulgação do Resultado Final.

4. Decorrido esse prazo, os documentos serão inutilizados 
pela Seção Técnica de Pós-Graduação.

IV – DO EXAME DE SELEÇÃO
1. O Exame de Seleção para os candidatos ao Mestrado e ao 

Doutorado será realizado em duas fases:
1.1. PRIMEIRA FASE: Será realizada nos dias 21, 22 e 

23/11/2018, nas dependências do Departamento de Farmacolo-
gia, Instituto de Biociências de Botucatu, UNESP.

1.1.1. A primeira fase será constituída de duas etapas:
1.1.1.1. Prova Escrita de Conhecimento Específico (elimina-

tória e classificatória). A ser realizada no dia 21/11/2018, às 8h. 
A prova terá duas partes, uma incluindo questões em português 
e outra incluindo questões de interpretação de textos e gráficos 
científicos em inglês. Serão considerados aprovados os candida-
tos que obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco inteiros).

1.1.1.2. Entrevista e Análise do Currículo (classificatória). A 
ser realizada nos dias 22 e 23/11/2018, às 8h.

1.1.1.3. Serão atribuídas notas de 0 a 10 na Prova Escrita de 
Conhecimento Específico e na Análise do Currículo.

1.1.2. Os candidatos que atingirem nota na Prova Escrita de 
Conhecimento Específico igual ou superior a 5,0 (cinco inteiros) 
estarão aptos a participar da segunda fase.

1.1.3. Para a Prova Escrita de Conhecimento Específico, 
serão avaliados os seguintes conteúdos: 1) Conceitos Gerais de 
Farmacologia; 2) Princípios Gerais de Farmacocinética (da admi-
nistração à eliminação de substâncias químicas; 3) Princípios 
Gerais de Farmacodinâmica (receptores, mecanismos de trans-
dução, mecanismos gerais de ação de substâncias químicas); 4) 
Cálculos de Dose e Concentração de Drogas; 5) Interpretação de 
gráficos e textos científicos relacionados às linhas de pesquisa 
do programa.

1.2. SEGUNDA FASE: Será realizada no período de 
11/02/2019 a 12/02/2019 a partir das 08h00 nas dependências 
do Departamento de Farmacologia, Instituto de Biociências de 
Botucatu, UNESP. Esta segunda etapa constará apresentação 
oral e defesa de projeto de pesquisa a ser executado durante 
o curso de mestrado ou doutorado pleiteado pelo aluno e terá 
dois tipos de avaliação:

1.2.1. Avaliação do Projeto de Pesquisa (eliminatório);
1.2.2. Avaliação do Desempenho do Aluno na apresentação 

e defesa do projeto de pesquisa. (classificatório).
1.3. Todos os alunos aprovados na primeira fase deverão 

depositar, até o dia 28/01/2019, três cópias impressas de um 
projeto de pesquisa elaborado com as normas descritas neste 
edital e, também, encaminhar o referido projeto em arquivo tipo 
PDF para o e-mail posgraduacao.ibb@unesp.br.

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS
O projeto de pesquisa deve conter:
- Introdução: na qual se justifique claramente a importância 

do projeto e a necessidade de sua execução, assim como as 
hipóteses e objetivos do projeto;

- Material e métodos: onde se descreva as metodologias 
e delineamento experimental que permitam o alcance dos 
objetivos propostos;

- Cronograma de execução: incluindo relação de atividades 
e etapas a serem realizadas e cumpridas trimestralmente;

- Bibliografia citada
1.4. No período de 11 a 12/02/2019, os candidatos apre-

sentarão o projeto de pesquisa para uma banca examinadora 
composta por três membros, de acordo com as seguintes regras:

a. Apresentação do projeto de pesquisa em um período 
máximo de 15 minutos.

b. A ordem de apresentação será informada pela Seção 
Técnica de Pós-Graduação via e-mail registrado na inscrição.

c. Os candidatos serão arguidos pelos membros da banca 
que terão 10 minutos cada um para discutirem o projeto com 

14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício até 31/07/2019, com possibilidade de 
prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse o 
prazo de dois anos.

15. 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.

16. 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 Univer-
sidade de São Paulo, SP, CEP 05508-040 – e-mail: atacfe@usp.br.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
Retificação do Edital ICB.ATAC. 18/2018
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Onde-se-lê:... A Comissão Julgadora estará constituída 

dos seguintes: Membros titulares: Carlos Eduardo Seyfert (Prof. 
Associado – DN/UFSM), Luciana Pinato (Prof. Associado – FFCM-
-UNESP), Hernandes Faustino de Carvalho (Prof. Titular – IB/
UNICAMP), Maria Inês Nogueira (Prof. Associado – ICB - USP), 
Cecília Helena de Azevedo Gouveia (Prof. Associado – ICB - USP) 
– Presidente.

Membros suplentes: Dania Emi Hamassaki (Prof. Associado 
– ICB – USP)

Leia-se:... A Comissão Julgadora estará constituída dos 
seguintes: Membros titulares: João Antonio Bonatto Costa (Prof. 
Adjunto II – UFCS/Porto Alegre), Carlos Eduardo Seyfert (Prof. 
Associado – UFSM/RS), Luciana Pinato (Prof. Associado – FFCM/
UNESP), Renata Frazão (Prof. Doutor – ICB/USP), Cecília Helena 
de Azevedo Gouveia Ferreira (Prof. Doutor – ICB/USP) – Pre-
sidente.

Membro suplente: Luis Fernando Takase (Prof. Adjunto – 
CCBS/UFSC)

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE BAURU
 Faculdade de Engenharia
 COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL
EDITAL 128/2018-STDARH-FE
PRORROGAÇÃO DE VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO
O Diretor da Faculdade de Engenharia do Câmpus de Bauru, 

no uso de suas atribuições legais, PRORROGA, nos termos do 
inciso III, artigo 115 da Constituição do Estado de São Paulo, por 
mais 1(um) ano, a contar de 01/01/2019, o prazo de validade do 
Concurso Público de Provas, com o objetivo de selecionar candi-
datos para provimento de função docente, mediante admissão 
em caráter temporário, referente às horas-aula excedentes (em 
substituição), cujo resultado consta dos referidos processos, no 
conjunto das seguintes disciplinas e respectivos processos:

- Matemática (941/2017-FE/C.Bauru);
- Língua Portuguesa e Literatura (942/2017-FE/C.Bauru);
- Área de atuação Eletrônica (943/2017-FE/C.Bauru);
- Legislação Aplicada e Ética Profissional (946/2017-FE/C.

Bauru);
- História (947/2017-FE/C.Bauru);
- Geografia (948/2017-FE/C.Bauru);
- Física (949/2017-FE/C.Bauru);
- Biologia (950/2017-FE/C.Bauru);
- Área de atuação Mecânica (952/2017-FE/C.Bauru).
- Área de atuação Informática (953/2017-FE/C.Bauru);

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Instituto de Biociências
 Instituto de Biociências de Botucatu
Edital nº 02/2018.1 – FARMATEC/STPG/IBB
O Instituto de Biociências de Botucatu – UNESP, Campus 

de Botucatu, torna público que no período de 22/10/2018 a 
06/11/2018, estarão abertas as inscrições para Processo Seletivo 
de Aluno Regular junto ao Programa de Pós-Graduação em Far-
macologia e Biotecnologia para ingresso no primeiro semestre 
letivo de 2018.

Número de vagas: Mestrado: 30 vagas; Doutorado: 19 
vagas.

I – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
1. O candidato deverá estar cursando o último ano ou ter 

Curso Superior de duração plena e Curriculum Vitae que indique 
formação adequada em disciplinas pertinentes ao Programa, 
sendo automaticamente indeferida a inscrição do candidato que 
não cumprir estas exigências.

2. Serão aceitas inscrições de candidatos oriundos do Curso 
de Mestrado deste e de outros Programas, que deverão estar 
com defesa prevista impreterivelmente até a data de matrícula; 
caso a defesa de dissertação não venha a ocorrer até o final 
do prazo previsto, o candidato será automaticamente excluído 
do Processo.

II – DAS INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet 

com início às 08h30 do dia 22/10/2018 e término às 17h30 do 
dia 06/11/2018.

2. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o link cor-
relato à inscrição (disponibilizado abaixo) para Aluno Regular 
de Pós-Graduação, preencher completamente o formulário ele-
trônico de inscrição e efetuar o pagamento da taxa, através de 
depósito bancário em conta corrente do Instituto de Biociências 
de Botucatu.

3. O deferimento da inscrição estará condicionado ao 
encaminhamento dos documentos relacionados no item “dos 
documentos para inscrição”, via Correios (exclusivamente atra-
vés de SEDEX), ou entregues diretamente na Seção Técnica 
de Pós-Graduação, devidamente acondicionados em envelope 
fechado e lacrado.

4. No caso de envio dos documentos pelos Correios, será 
considerada como última data de postagem o dia 06/11/2018.

5. As inscrições, cujos documentos forem postados após 
esse período ou enviados por outro serviço que não o SEDEX, 
estarão automaticamente indeferidas.

6. No caso da entrega dos documentos pessoalmente na 
Seção Técnica de Pós-Graduação, a data limite para recebimento 
será o dia 06/11/2018, até as 17h30.

7. A Seção Técnica de Pós-Graduação não receberá docu-
mentação após esse período.

8. O horário para entrega dos documentos na Seção Técnica 
de Pós-Graduação será das 08h15 às 11h20 e das 14h00 às 
17h30, em dias úteis.

9. As inscrições, cujos currículos não atenderem ao padrão 
estipulado por este edital, estarão automaticamente indeferidas.

III – DOS DOCUMENTOS PARA A INSCRIÇÃO
1. Para efeito de organização, a Seção Técnica de Pós-

-Graduação solicita que as cópias de documentos sejam apre-
sentadas no formato A4 (210x297mm), sem encadernação e na 
seguinte ordem:

a) Comprovante de Depósito Bancário, referente à Taxa 
de Inscrição, no valor de R$ 68,00 (dados bancários: Banco do 
Brasil; Agência: 5556-5; Conta Corrente: 130.492-5);

acima discriminado, a Comissão de Seleção do Processo Seletivo 
indicou para contratação a primeira classificada e apresentou 
o Relatório Final ao Chefe do EDA, que o aprovou “ad referen-
dum” do Conselho em 14/09/2018, e à Direção da Faculdade 
de Educação/USP, que o aprovou na 274ª Reunião do Conselho 
Técnico Administrativo, em 11/10/2018.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP Nº 071/2018
O Diretora da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo (FEUSP) torna público a todos os interessados que, 
conforme aprovação do Conselho Técnico Administrativo, de 
11/10/2018, estarão abertas por 15 (quinze) dias, no período das 
9:00 (horário de Brasília) do dia 18/10/2018 às 18:00 (horário de 
Brasília) do dia 01/11/2018, as inscrições para o processo sele-
tivo para a contratação de 01 (um) docente por prazo determi-
nado, 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, com jornada 
de 12 horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de 
Administração Escolar e Economia da Educação, nos termos da 
Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem como da 
Resolução nº 7.354/17.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo CTA da FEUSP 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 USP, contendo dados pessoais e Área de conhecimento de 
Estado, Sociedade e 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 é portador do título de Doutor, outorgado 

ou reconhecido pela USP ou de validade nacional.
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 candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverá ministrar as seguintes disciplinas:

I. EDA0101 – Fundamentos Econômicos da Educação – do 
Curso de Pedagogia; e

II. EDA0463 – Política e Organização da Educação Básica no 
Brasil – do Curso de Licenciatura.

5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 
meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 4)
II. Prova Didática (peso 3)
conforme previsão do Regimento Interno da Faculdade de 

Educação da USP para concurso de Professor Doutor.
5.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 

processo seletivo, será realizada de acordo 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.

5.2. 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.

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 o 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 Unidade e, para o cálculo da média individual, a 
soma dos pesos será o quociente de divisão.

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

8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado 
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído 
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos 
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das 
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.

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

10. O programa base do processo seletivo das disciplinas 
será o seguinte:

a) - Estado, Economia e Política Pública de Educação.
b) - Perspectiva econômica da educação.
c) - Economia da Educação: abordagem histórica.
d) - Teorias do Desenvolvimento e Educação.
e) - Teoria do Capital Humano: conceitos básicos.
f) - Função social da educação e natureza da instituição 

escolar: inserção do sistema escolar na produção e reprodução 
social

g) - Direito à Educação, cidadania, diversidade e direito à 
diferença

h) - Organização e Legislação da educação básica no Brasil: 
aspectos históricos, políticos e sociais

i) - Planejamento e situação atual da educação
j) - Financiamento da educação
k) - Gestão dos sistemas de ensino
l) - Unidade escolar: gestão e projeto pedagógico
11. 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 
FEUSP, e às publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

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

13. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
CTA da FEUSP, para fins de homologação, após exame formal.
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