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separáveis e equações exatas - Equação diferencial linear de 2ª 
ordem homogênea e não homogênea.

10. - É de responsabilidade do candidato o acompanhamen-
to do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao 
link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo, www.ffclrp.usp.br (https://www.
ffclrp.usp.br/concursos/?c=3), e às publicações no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo.

11. - O não comparecimento do candidato às 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, 
Ciências e Letras 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 não ultrapasse 
o prazo de dois anos.

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.

16. Após o ingresso, o contratado deverá ministrar as disci-
plinas constantes deste edital, bem como outras disciplinas sob 
a responsabilidade do Departamento de Computação e Mate-
mática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo, de acordo com indicação do 
Conselho Departamental.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
na Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, situada à Avenida 
Bandeirantes, nº 3900, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto – SP 
ou pelo e-mail: atac@listas.ffclrp.usp.br (2019.1.1276.59.0).

 FACULDADE DE FILOSOFIA, 
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS.
COMUNICADO/CONVOCAÇÃO
Terá início no dia 12 de novembro de 2019, 3ª feira, às 

09h00, no Salão Nobre (sala 145) do prédio da Administração 
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Rua do 
Lago, nº 717 – Cidade Universitária, o concurso público de títu-
los e provas visando à obtenção de título de Livre-Docência do 
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, área de Língua 
e Literatura Grega (C), conforme Edital FFLCH nº 014-2019 de 
abertura de inscrições, publicado no D.O.E de 29/06/2019, para o 
qual está inscrita a candidata Giuliana Ragusa de Faria.

A Comissão Julgadora está constituída dos seguintes 
membros: Titulares: Profs. Drs. Paula da Cunha Corrêa (DLCV-
-FFLCH/USP, livre-docente, Presidente 1), Adriane da Silva Duarte 
(DLCV-FFLCH, livre-docente, Presidente 2), Isabella Tardin Car-
doso (UNICAMP, associado) Jacyntho José Lins Brandão (UFMG, 
titular) e Trajano Augusto Ricca Vieira (UNICAMP, associado). 
Suplentes: André Malta Campos (DLCV-FFLCH, livre-docente, 
Presidente 3), Marcos Martinho dos Santos (DLCV-FFLCH, livre-
-docente Presidente 4), Pedro Paulo Abreu Funari (UNICAMP, 
titular), Henrique Fortuna Cairus (UFRJ, titular) e Tereza Virgínia 
Ribeiro Barbosa (UFMG, titular).

Ficam, pelo presente Edital, convocados a candidata e a 
comissão julgadora, acima mencionada.

 FACULDADE DE MEDICINA
 ERRATA do Edital do processo seletivo aos programas de 

Residência Médica da FMUSP, PUBLICADO EM 12/09/2019
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DAS ESPECIALIDA-

DES CIRÚRGICAS
Onde se lê:
III – PROVAS
3. 2ª FASE: ANÁLISE E ARGUIÇÃO DE CURRICULUM VITAE
CIRURGIA GERAL – PROGRAMA AVANÇADO
DEPARTAMENTO DE CIRURGIA
Supervisor: Prof. Dr. Edivaldo Massazo Utiyama
Telefone: (11) 2661.6328/ 6453 - Marilan da Silva
e-mail: trauma.ichc@hc.fm.usp.br/expediente3cc@hc.fm.

usp.br
Endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 - 8º andar 

- sala 8127
CEP: 05403-900 - São Paulo - SP
ICHC - INSTITUTO CENTRAL DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS
Data: 08 e 09/01/2020
Horário: 08h00 às 12h00 e 14h00 às 16h00
Local: endereço acima – Divisão Cirúrgica II
Leia-se
III– PROVAS
3. - 2ª FASE: ANÁLISE E ARGUIÇÃO DE CURRICULUM VITAE
CIRURGIA GERAL – PROGRAMA AVANÇADO
DEPARTAMENTO DE CIRURGIA
Supervisor: Prof. Dr. Edivaldo Massazo Utiyama
Telefone: (11) 2661.6328/ 6453 - Marilan da Silva
e-mail: trauma.ichc@hc.fm.usp.br/ expediente3cc.ichc@

hc.fm.usp.br
Endereço: Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 - 8º andar 

- sala 8127
CEP: 05403-900 - São Paulo - SP
ICHC - INSTITUTO CENTRAL DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS
Data: 08 e 09/01/2020
Horário: 08h00 às 12h00 e 14h00 às 16h00
Local: endereço acima – Divisão de Clínica Cirúrgica III
Comissão de Residência Médica, aos 20 de setembro de 

2019
 EDITAL 32/2019-2020 / EDITAL PARA ABERTURA DE INS-

CRIÇÕES PARA O CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL – 
PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO DOENÇAS INFECCIOSAS E 
PARASITÁRIAS / 2020

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo faz saber que abrirá inscrições 
para seleção de candidatos a 10 (dez) vagas para Mestrado 
Profissional, conforme abaixo discriminado:

I. INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas na secretaria do pro-

grama, à Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 470 – Térreo – Sala 
006, no período de 23/09/2019 a 17/01/2020, nos dias úteis, das 
08h00 às 15h00.

II. CONDIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
1. Formulário de Cadastramento de Alunos de Pós-Gradua-

ção (www.fm.usp.br - pós-graduação - senso estrito - inscrições) 
;

2. Cópia legível do Registro Geral (carteira de identidade); 
para estrangeiros: cópia legível do Registro Nacional de Estran-
geiros (RNE) ;

3. Cópia legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ;
4. 1 foto recente 3 X 4;
5. Cópia legível do Diploma Graduação, com registro do 

MEC (frente e verso). Na falta do diploma, apresentar declaração 

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 Filosofia, Ciên-
cias e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 
Prof. Dr. Pietro Ciancaglini, contendo dados pessoais e Área de 
conhecimento (especialidade) a que concorre, acompanhado dos 
seguintes documentos:

I. - Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte) – 
cópia frente e verso do documento;

II. - CPF (para candidatos brasileiros) – cópia frente e verso 
do documento;

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 
– cópia frente e verso do documento;

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 aprovado.

4. - Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser 
contratado, deverá ministrar as seguintes disciplinas:

4.1 5950253 - Cálculo Diferencial e Integral I
4.2 5950254 - Cálculo Diferencial e Integral II
4.3 5950307 - Cálculo Diferencial e Integral III
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 conferidas 
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 convoca-
ções 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 candi-
datos portadores do título de Mestre.

5.5. - Na segunda etapa de avaliações, proceder-se-á de 
acordo com o disposto no item 5.2.

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.

6. - As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma 
única fase, na seguinte conformidade:

I. - Prova Escrita (peso 2)
II. - Prova Didática (peso 3)
6.1. - 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.

6.1.1. - 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.

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

6.1.3. - 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.

6.1.4. - 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.

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

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

6.2. - 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.

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

6.2.2. - O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

6.2.3. - 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.

6.2.4. - Os candidatos que se apresentarem depois do horá-
rio estabelecido não poderão realizar as provas.

6.2.5. - 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.

6.2.6. - 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, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da Universidade 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 (7).

9. - O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. Vetores: Segmentos orientados e equipolentes, soma de 

ponto com vetor; adição de vetores, comprimento, direção e 
sentido do vetor, multiplicação de número por vetor, dependên-
cia linear, bases, matriz mudança de base. Produtos: Produto 
escalar, projeção de um vetor, orientação do espaço, produto 
vetorial, produto misto, duplo produto vetorial. Retas e planos: 
sistemas de coordenadas cartesianas, transformação de coor-
denadas, equações vetoriais, paramétricas e simétricas da reta, 
equações vetoriais, paramétricas e geral do plano, vetor normal 
a um plano.

II. Função real de uma variável real: Limite e continuidade. 
Funções contínuas. Derivadas. O teorema do valor médio. Máxi-
mos e mínimos. Fórmula de Taylor. Integrais indefinidas. Técnicas 
de integração. Teorema fundamental do cálculo e aplicações. 
Integrais impróprias.

III. Funções com duas ou mais variáveis: limite, continuida-
de, derivadas parciais, diferenciabilidade. Polinômio de Taylor. 
Extremos de função: máximos, mínimos locais e absolutos, 
máximos e mínimos condicionados. Método dos multiplicadores 
de Lagrange. Integrais de funções de várias variáveis: Integral 
dupla, Integral tripla, Integrais de linha, Teorema de Green.

IV. Equações diferenciais ordinárias: Condições iniciais e 
de contorno, Equação diferencial linear de 1ª ordem, Equações 

Parágrafo segundo: Os docentes em exercício na USP serão 
dispensados das exigências referidas nos incisos III e IV, desde 
que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar 
que se encontram em sua situação regular no Brasil.

Parágrafo quarto: O candidato estrangeiro aprovado no 
concurso e indicado para o preenchimento do cargo só poderá 
tomar posse se apresentar visto temporário ou permanente que 
faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil.

Parágrafo quinto: Caso o candidato não satisfaça a exigên-
cia do inciso II, e desde que não pertença a nenhuma categoria 
docente na USP, poderá requerer sua inscrição como especialista 
de reconhecido valor, nos termos do parágrafo primeiro do 
artigo 80 do Estatuto da USP, o que dependerá da aprovação de 
dois terços dos membros da Congregação.

Parágrafo sexto: No ato da inscrição, os candidatos porta-
dores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação 
para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas.

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da 
ESALQ, em seu aspecto formal, publicando-se a decisão em 
edital.

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e oitenta dias, a contar da data da publicação 
no Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de 
acordo com o artigo 151, parágrafo segundo, do Regimento 
Geral da USP.

3. - As provas constarão de:
I – julgamento dos títulos - peso 5,0;
II – prova pública oral de erudição - peso 3,0;
III – prova pública de arguição - peso 2,0;
Parágrafo primeiro: A convocação dos inscritos para a 

realização das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo segundo: Os candidatos que se apresentarem 

depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.
4. - O julgamento dos títulos, expresso mediante nota 

global, deverá refletir os méritos do candidato como resultado 
da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividades, 
compreendendo:

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
IV – atividade de formação e orientação de discípulos;
V – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
VI - diplomas e outras dignidades universitárias.
Parágrafo único: No julgamento dos títulos deverão preva-

lecer as atividades desempenhadas nos cinco anos anteriores 
à inscrição.

5. - A prova pública oral de erudição será pública e realizada 
com base no programa previsto neste edital, de acordo com o 
artigo 156 do Regimento Geral da USP e o parágrafo 2 do art. 
28 do Regimento da ESALQ.

I – compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhi-
do pelo candidato é pertinente ao programa acima mencionado.

II – o candidato, em sua exposição, não poderá exceder a 
sessenta minutos;

III – ao final da apresentação, cada membro da comissão 
poderá solicitar esclarecimentos ao candidato, não podendo o 
tempo máximo, entre perguntas e respostas, superar sessenta 
minutos.

IV – cada examinador, após o término da prova de erudição 
de todos os candidatos, dará a nota, encerrando-a em envelope 
individual.

6. - Ao término da apreciação das provas, cada candidato 
terá de cada examinador uma nota final que será a média 
ponderada das notas por ele conferidas, observados os pesos 
fixados no item 3.

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

8. - O resultado do concurso será proclamado pela comissão 
julgadora imediatamente após seu término, em sessão pública.

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

10. - A indicação dos candidatos será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas;

11. - Será proposto para nomeação o candidato que obtiver 
o maior número de indicações da comissão julgadora.

12. - A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprova-
ção em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias 
Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, VI da Lei 
nº 10.261/68.

13. - A nomeação do docente aprovado no concurso, assim 
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos 
termos da Resolução 7271 de 2016.

14. - O docente em RDIDP deverá manter vínculo empre-
gatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do 
Regimento Geral da USP.

15. - O concurso terá validade imediata e será proposto 
para nomeação somente o candidato indicado para o cargo 
posto em concurso.

16. - O candidato será convocado para posse pelo Diário 
Oficial do Estado.

Informações adicionais, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Técnica Acadêmica da ESALQ da Universidade de 
São Paulo.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
RETIFICAÇÃO
No Edital FUSP nº 74/2019, publicado no D.O.E. – Seção 

I, de 20 de setembro de 2019, página 259, onde se lê: “...13. 
A contratação será por prazo determinado e vigorará a partir 
da data do exercício e até 30/06/2020, com possibilidade de 
prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse o 
prazo de dois anos. 14...”

Leia-se: “...13. A contratação será por prazo determinado 
e vigorará a partir da data do exercício até 30/06/2020. 14...”

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 EDITAL ATAc 047/2019 – EDITAL DE ABERTURA DE PROCES-

SO SELETIVO SIMPLIFICADO E CONVOCAÇÃO PARA PROVAS EM 
ATÉ DUAS ETAPAS (DOUTORES E MESTRES)

O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo torna público a 
todos os interessados que, conforme aprovação pelo Conselho 
Técnico-Administrativo, em reunião realizada em 19/09/2019, 
estarão abertas por vinte dias, no período das 9h do dia 
23/09/2019 às 17h do dia 12/10/2019, as inscrições para o 
processo seletivo para a contratação de um (01) docente por 
prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1, 
para os contratados com título de Doutor), com salário de 
R$ 1.918,72, ou como Professor Contratado II (MS-2, para os 
contratados com título de Mestre), com salário de R$ 1.371,79, 
referência mês de maio de 2019, com jornada de 12 (doze) horas 
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Computação e 
Matemática, na Área de Conhecimento: Matemática, 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 Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
após o término do período de inscrições e de acordo com os 
termos da Resolução nº 7.354/17.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/070-2019
Concurso para provimento de um cargo de Professor Titular 

do Departamento de Zootecnia, na área de Qualidade e Conser-
vação de Forragens.

1. - A Congregação da ESALQ, em sua reunião de 
19/09/2019, aprovou por 45 votos favoráveis e 01 abstenção, 
o parecer da Comissão de Legislação e Recursos, favorável a 
inscrição: 1. LUIZ GUSTAVO NÚSSIO. Na mesma oportunidade, 
por unanimidade, aprovou o parecer da Comissão de Atividades 
Docentes, favorável à seguinte Comissão Julgadora:

TITULARES:
Prof. ALEXANDRE VAZ PIRES (PRESIDENTE)
DD. Professor do Depto de Zootecnia da ESALQ/USP
Prof. JOSÉ EURICO POSSEBON CYRINO –
DD. Professor do Depto de Zootecnia da ESALQ/USP
Prof. CINIRO COSTA –
DD. Professor Titular da UNESP/Botucatu
Prof. RICARDO ANDRADE REIS –
DD. Professor Titular da UNESP/Jaboticabal
Prof. CLÓVES CABREIRA JOBIM –
DD. Professor Titular da Universidade Estadual de Maringa
SUPLENTES:
Prof. VALDOMIRO SHIGUERU MIYADA
DD. Professor do Depto de Zootecnia da ESALQ/USP
Prof. PAULO FERNANDO MACHADO –
DD. Professor do Depto de Zootecnia da ESALQ/USP
Prof. DOMICIO DO NASCIMENTO JR -
DD. Professor da Universidade Federal de Viçosa
Prof. JULIO OTÁVIO JARDIM BARCELLOS
DD. Professor Titular da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul/Porto Alegre
Prof. GERALDO TADEU DOS SANTOS
DD. Professor da UEM/PR
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/071-2019
Concurso para provimento de um cargo de Professor Titular 

do Departamento de Zootecnia, na área de Plantas Forrageiras 
e Pastagens.

1. - A Congregação da ESALQ, em sua reunião de 
19/09/2019, aprovou por 45 votos favoráveis e 01 abstenção, 
o parecer da Comissão de Legislação e Recursos, favorável a 
inscrição: 1. SILA CARNEIRO DA SILVA. Na mesma oportunidade, 
por unanimidade, aprovou o parecer da Comissão de Atividades 
Docentes, favorável à seguinte Comissão Julgadora:

TITULARES:
Prof. PAULO FERNANDO MACHADO (PRESIDENTE) –
DD. Professor do Depto de Zootecnia da ESALQ/USP
Prof. JOSÉ EURICO POSSEBON CYRINO –
DD. Professor do Depto de Zootecnia da ESALQ/USP
Prof. CINIRO COSTA –
DD. Professor Titular da UNESP/Botucatu
Prof. RICARDO ANDRADE REIS –
DD. Professor Titular da UNESP/Jaboticabal
Prof. PAULO CESAR DE FACCIO CARVALHO –
DD. Professor Titular da Universidade Fed.do Rio Grande 

do Sul
SUPLENTES:
Prof. JOSE FERNANDO MACHADO MENTEN
DD. Professor do Depto de Zootecnia da ESALQ/USP
Prof. ALEXANDRE VAZ PIRES –
DD. Professor do Depto de Zootecnia da ESALQ/USP
Prof. DOMICIO DO NASCIMENTO JR -
DD. Professor da Universidade Federal de Viçosa
Prof. JULIO OTÁVIO JARDIM BARCELLOS
DD. Professor Titular da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul
Prof. GERALDO TADEU DOS SANTOS
DD. Professor da UEM/PR
 CAMPUS "LUIZ DE QUEIROZ"
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/072-2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE UM CARGO DE 
PROFESSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS 
DA ESALQ DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Quei-
roz”, da Universidade de São Paulo torna público a todos os 
interessados que, de acordo com o decidido pela Congregação 
em sessão ordinária realizada em 19/09/2019, estarão abertas, 
pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com início às 8:00 horas 
do dia 01/10/2019 e término às 17:00 horas (horário de Brasília) 
do dia 28/03/2019, as inscrições ao concurso público de títulos 
e provas para provimento de um cargo de Professor Titular, refe-
rência MS-6, em Regime de RDIDP, claro/cargo nº 147.591, com 
o salário de R$ 16.100,43, junto ao Departamento de Ciências 
Exatas, na área de “Estatística com Aplicações em Experimen-
tação Agronômica”, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do 
Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

- - Etapas para o planejamento de experimentos.
- - Testes de significância: Teste F.
- - Comparações múltiplas: Teste t, teste de Tukey, teste 

de Duncan, teste de Scheffé, teste F, teste de Dunnett, teste de 
Bonferroni.

- - Suposições do modelo matemático: Transformação de 
dados.

- - Delineamento inteiramente casualizado.
- - Delineamento em blocos casualizados.
- - Delineamento em quadrado latino.
- - Experimentos fatoriais: Completos. Fracionados. Técnica 

de confundimento.
- - Experimentos em parcelas subdivididas.
- - Experimentos em faixas.
- - Delineamentos em blocos incompletos equilibrados. 

Análise com recuperação da informação inter-blocos.
- - Delineamento reticulados quadrados.
- - Grupos de experimentos: Delineamento inteiramente 

casualizado, delineamento em blocos casualizados, esquema 
fatorial e em parcelas subdivididas.

- - Grupo de experimentos com tratamentos comuns.
- - Modelos de regressão. Linear e não-linear.
- - Análise de covariância.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da ESALQ.

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

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

II – prova de que é portador do título de Livre-Docente 
outorgado pela USP ou por ela reconhecido.

III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino;

IV – título de eleitor;
V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de 

pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
Parágrafo primeiro: Elementos comprobatórios do memorial 

referido no inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros 
materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser apre-
sentados até o último dia útil que antecede o início do concurso.
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