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(nove e dois), Prova Escrita: 5,5 (cinco e cinco), Prova Didática: 
7,5 (sete e cinco), Média Ponderada: 8,3 (oito e três); Prof. Dr. 
Luis Raul Weber Abramo: Arguição e Julgamento do Memorial: 
9,7 (nove e sete), Defesa de Tese: 9,9 (nove e nove), Prova Escri-
ta: 6,0 (seis e zero), Prova Didática: 9,5 (nove e cinco), Média 
Ponderada: 9,2 (nove e dois); Prof. Dr. João Evangelista Steiner: 
Arguição e Julgamento do Memorial: 9,5 (nove e cinco), Defesa 
de Tese: 10,0 (dez e zero), Prova Escrita: 7,0 (sete e zero), Prova 
Didática: 8,5 (oito e cinco), Média Ponderada: 9,1 (nove e um).

Em vista dos resultados obtidos pelo candidato Prof. Dr. 
Rodrigo Nemmen da Silva nas provas a que se submeteu, o 
resultado final o qualifica a obtenção do título de Livre-Docente 
em sua respectiva subárea. Nada mais havendo a tratar, o 
senhor Presidente declarou encerrado o concurso, agradeceu a 
presença de todos e, em seguida, no mesmo local, a comissão 
julgadora procedeu à elaboração deste Relatório Final, que 
será submetido à apreciação da Congregação do Instituto de 
Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade 
de São Paulo, para fins de homologação.

O relatório transcrito acima foi homologado pela Con-
gregação do IAG em sua 293ª sessão ordinária, realizada em 
30-10-2019.

(Processo nº 2019.1.320.14.5. Edital ATAc-IAG/008/2019 de 
abertura de inscrições publicado no D.O.E de 28-03-2019)

 INSTITUTO DE MATEMÁTICA 
E ESTATÍSTICA
 COMUNICADO
A Congregação, em sua 616ª sessão de 31.10.2019 homolo-

gou a complementação de banca em virtude da impossibilidade 
de participação de alguns Professores Doutores indicados para 
participar na Comissão Julgadora do concurso para provimen-
to de dois cargos de Professor Doutor do Departamento de 
Matemática, Edital ATAc - 022/2019, publicado no D.O.E. de 
15.06.2019, aprovado pelo senhor Diretor “ad referendum” 
da Congregação do Instituto de Matemática e Estatística da 
Universidade de São Paulo, em 14.10.2019, a indicação dos 
seguintes nomes complementares: Professores Doutores Maria 
Fernanda Elbert (Titular – UFRJ), Alice Kimie Miwa Libardi (Asso-
ciada – UNESP), Walcy Santos (Titular – UFRJ) e Marcelo Moreira 
Cavalcanti (Titular – UEM). (Proc USP nº 2019.1.747.45.9).

 Retificação
Retificação do Comunicado da complementação de banca, 

publicado no DOE de 16.10.2019
Onde se lê: concurso para provimento de um cargo de Pro-

fessor Doutor do Departamento de Matemática....
Leia-se: concurso para provimento de dois cargos de Profes-

sor Doutor do Departamento de Matemática....
(Proc. USP nº 2019.1.747.45.9).
 COMUNICADO
Em virtude da impossibilidade, por motivo de internação 

hospitalar, o Prof. Vitor de Oliveira Ferreira não pode continuar 
na Comissão Julgadora do concurso para provimentos de dois 
cargos de Professor Doutor do Departamento de Matemática, 
Edital ATAc – 022/2019, publicado no D.O.E. de 15.06.2019, 
como não houve nenhuma atividade de avaliação no primeiro 
dia do concurso, não há prejuízo na avaliação dos candidatos, 
não afetando a lisura da realização do concurso, convocamos 
seu suplente o Prof. Juan Carlos Gutiérrez Fernández (Associado 
– IME-USP) para substituí-lo a partir de 1º.11.2019 nas ativida-
des do concurso (Proc. USP nº 2019.1.747.45.9).

 INSTITUTO DE QUÍMICA
 INSTITUTO DE QUÍMICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
COMUNICADO
Conforme despacho exarado pelo Conselheiro Dr EDGARD 

CAMARGO RODRIGUES no processo TC-02398/989/19-7, fica 
suspensa a realização do CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E 
TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE 01 (HUM) CARGO DE PROFES-
SOR DOUTOR - ÁREA DO CONHECIMENTO DE QUÍMICA, COM 
ÊNFASE EM QUÍMICA INORGÂNICA (EDITAL ATAC/122019/
IQUSP), que ocorreria de 04 a 08 de novembro de 2019, nas 
dependências da “Sala A1” do Prédio Anexo ao IQ/USP – “Quei-
jinho”, sito à Av. Prof. Lineu Prestes, 748, Butantã, São Paulo, SP.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL 
DE RECURSOS HUMANOS
 Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta) 

dias, de LETICIA DA SILVA RAMOS FERREIRA, RG 47783790-6, 
na função/perfil: PROFISSIONAL DA TECNOLOGIA, INFORMA-
ÇÃO E COMUNICAÇÃO/Desenhista de páginas da internet da 
Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Exten-
são – Edital de Abertura de Concurso nº 68/2018.

 Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta) 
dias, de MARIO DE FIGUEIREDO NETO, RG 43962718-7, na 
função/perfil: MEDICO/Médico clínico geral da Carreira de Pro-
fissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão – Edital de 
Abertura de Concurso nº 65/2018.

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS
Edital CTC – 010/2019
Edital do Processo Sumário de Seleção, para admissão, em 

caráter temporário, de docentes na Carreira de Professor do 
Magistério Secundário Técnico - MST - do Colégio Técnico de 
Campinas, da Universidade Estadual de Campinas, em jornadas 
de 30 horas semanais junto ao Departamento de Ciências – área 
Matemática.

I – DAS VAGAS
1. - - O número de vagas abertas neste Processo Sumário de 

Seleção é de 01 (uma) vaga, em que o candidato aprovado será 
contratado em caráter emergencial, nos termos da Deliberação 
CAD-A-003/2018, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
prorrogável uma única vez, por igual período, em substituição 
ao docente e enquanto ele estiver afastado de suas funções, 
no Regime Geral da Previdência Social, nos termos do artigo 
40, §13 da Constituição Federal, na jornada de trabalho de 30 
(trinta) horas semanais. A contratação se dará na Carreira do 
Magistério Secundário Técnico (MST), com enquadramento no 
nível na Categoria e Nível inicial da referida Carreira (II-C), inde-
pendente de sua titulação, de acordo com o disposto no artigo 
4º, da deliberação CAD-A-003/2018.

2. - Os resultados do presente processo poderão ser utiliza-
dos para preenchimento de eventual vaga na área deste Edital, 
que surgir durante seu prazo de validade.

3. - A vaga se refere às disciplinas relacionadas no anexo 
A, do Departamento de Ciências, mas poderão ser alteradas 
conforme as necessidades das aulas sob responsabilidade desse 
Departamento.

4. – As ementas das disciplinas a que se refere este processo 
estão relacionadas no Anexo A deste Edital.

II – DO PERFIL DOS CANDIDATOS
5. - - O candidato deverá ser portador, no mínimo, de titula-

ção em: Licenciatura em Matemática.
I. - Candidatos que ainda não tenham obtido o título supra-

citado deverão comprovar matrícula em curso de nível superior 
que ofereça essa titulação.

II. - Títulos adicionais de pós-graduação poderão ser apre-
sentados, pois serão objeto de avaliação na prova de títulos, 
mas não eximem o candidato de apresentar a comprovação da 
titulação acima solicitada.

julgadora do concurso em questão, foi a mesma formalmente 
instalada pelo senhor Presidente, Prof. Dr. João Evangelista 
Steiner, Professor Titular do Departamento de Astronomia deste 
Instituto. A Congregação/IAG, em sua 290ª sessão ordinária, 
realizada em 29/05/2019, aprovou a composição da banca 
com os seguintes membros: Profs. Drs. João Evangelista Steiner 
(IAG/USP), Zulema Abraham (IAG/USP), Roberto Cid Fernandes 
Junior (UFSC), Alberto Rodriguez Ardila (LNA) e Luis Raul Weber 
Abramo (IF/USP).

Assim, tiveram início os trabalhos que foram regidos pelas 
normas do Estatuto e do Regimento Geral da USP e pelo Regi-
mento Interno do IAG/USP. Para o concurso em questão inscre-
veu-se o Prof. Dr. Rodrigo Nemmen da Silva, na área “Astronomia 
Extragaláctica”, com base nas disciplinas: AGA5716 - Astrono-
mia Extragaláctica e AGA5727 - Núcleos de Galáxias Ativas.

Inicialmente, o senhor Presidente agradeceu a presença 
dos senhores membros da comissão julgadora e do candidato. 
O senhor Presidente indagou o candidato se o mesmo possuía 
alguma dúvida com relação às provas e procedimentos adota-
dos. Como não houve questionamentos, o senhor Presidente 
solicitou que ele se retirasse da sala para que a comissão 
julgadora procedesse à elaboração do calendário de atividades, 
bem como das listas de pontos para as provas escrita e de ava-
liação didática. Em prosseguimento aos trabalhos, a comissão 
julgadora passou à elaboração do calendário do concurso, que 
ficou assim estabelecido: 11/09/2019 (quarta-feira): 08h00 - 
Instalação da comissão julgadora e elaboração das listas de 
pontos para as provas escrita e didática; 08h25 - Conhecimento 
ao candidato da lista de pontos para a prova escrita; 08h30 - 
Arguição e julgamento do memorial e 14h00 - Defesa de tese. 
12/09/2019 (quinta-feira): 08h25 - Sorteio do ponto para a prova 
escrita e sua realização; 13h45 - Divulgação da lista de pontos 
para a prova didática e 13h50 - Sorteio do ponto para a prova 
didática. 13/09/2019 (sexta-feira): 13h50 - Realização da prova 
didática; 14h50 - Leitura da prova escrita e 15h30 - Proclamação 
do resultado final.

Às 08h25, o candidato foi convocado para tomar conheci-
mento do calendário estabelecido e da lista de pontos para a 
prova escrita, com os quais manifestou plena concordância. O 
ponto para a prova escrita será sorteado dentre os constantes 
da lista, decorridas as vinte e quatro horas previstas regimen-
talmente, ou seja, às 08h25 do dia 12/09/2019 (quinta-feira). A 
lista de pontos para a prova escrita ficou assim constituída: 1) A 
Galáxia: estrutura e cinemática. 2) Descreva e explique a origem 
da radiação cósmica de fundo. 3) AGNs ao longo do espectro 
electromagnético. 4) Aglomerados de galáxias: estrutura e 
dinâmica. 5) Fonte central de AGNs: buracos negros e a física da 
acresção. 6) Variabilidade de AGNs. 7) Discuta o modelo unifica-
do de AGNs. 8) Jatos e outflows em AGNs. 9) Conteúdo gasoso 
e estelar das galáxias. 10) Descreva as teorias que explicam a 
formação das galáxias.

Em seguida, às 08h39, em sessão pública, iniciou-se a prova 
de arguição do memorial do candidato. A arguição foi iniciada 
pelo Prof. Dr. Roberto Cid Fernandes Junior, e seguida pelos 
demais membros da comissão, nesta ordem: Profs. Drs. Alberto 
Rodriguez Ardila, Luis Raul Weber Abramo, Zulema Abraham 
e, por fim, pelo senhor Presidente, João Evangelista Steiner. A 
banca examinadora considera que o Prof. Dr. Rodrigo Nemmen 
da Silva apresentou e defendeu de forma mais do que satisfa-
tória o seu memorial. A atividade acadêmica, desenvolvida pelo 
candidato desde o seu doutorado, é caracterizada pelo equilíbrio 
entre a produção científica de boa qualidade, participação em 
projetos conjuntos e colaborações científicas, atividades de ensi-
no, incluindo orientações de trabalhos de graduação, iniciações 
científicas, mestrados e doutorados, e atividades de extensão. 
Deve-se destacar a atuação do candidato na formação de jovens 
profissionais e jovens pesquisadores na área da astronomia. O 
Prof. Rodrigo respondeu satisfatoriamente as perguntas e os 
comentários feitos pela banca. Em sessão secreta, a comissão 
julgadora passou à atribuição das notas, que foram lançadas 
em boletins próprios e individuais e que foram lacrados em 
envelope único pelo senhor Presidente.

Às 14h00, o candidato foi convocado para apresentar a 
defesa pública de tese, intitulada “As Diferentes Faces de um 
Buraco Negro”. A seguir, foram realizadas as devidas arguições 
ao candidato. Em seguida, em sessão secreta, a comissão 
julgadora passou à atribuição das notas, que foram lançadas 
em boletins próprios e individuais e que foram lacrados em 
envelope único pelo senhor Presidente, finalizando as ativi-
dades do dia.

Às 08h25 do dia 12 de setembro de 2019, na Sala da Con-
gregação do IAG/USP, o candidato foi convocado pela comissão 
julgadora e sorteou para a prova escrita o ponto nº 05, intitulado 
“Fonte central de AGNs: buracos negros e a física da acresção”. 
De acordo com a legislação vigente, foi concedido ao candidato 
o prazo de uma hora destinado a consultas e anotações biblio-
gráficas julgadas necessárias à realização da prova, tendo sido 
fornecido papel próprio devidamente rubricado pela comissão 
julgadora. Às 09h30 teve início a prova escrita propriamente dita 
e, para a realização desta prova, o candidato utilizou-se de uma 
hora e trinta e sete minutos.

Às 13h45, o candidato foi novamente convocado e tomou 
conhecimento da lista de pontos para a prova de avaliação 
didática, com a qual manifestou plena concordância. A lista 
ficou assim constituída: 1) A Galáxia: estrutura e cinemática. 2) 
Descreva e explique a origem da radiação cósmica de fundo. 3) 
AGNs ao longo do espectro electromagnético. 4) Aglomerados 
de galáxias: estrutura e dinâmica. 5) Modelos e testes cosmoló-
gicos. 6) Variabilidade de AGNs. 7) Discuta o modelo unificado 
de AGNs. 8) Jatos e outflows em AGNs. 9) Conteúdo gasoso e 
estelar das galáxias. 10) Descreva as teorias que explicam a 
formação das galáxias.

Na sequência, às 13h50, o candidato sorteou para a prova 
de avaliação didática o ponto nº 07, intitulado “Discuta o mode-
lo unificado de AGNs”, cuja prova será realizada transcorridas 
as vinte e quatro horas do sorteio do ponto, conforme normas 
regimentais.

Às 13h50 do dia 13 de setembro de 2019, o candidato 
compareceu à sessão pública realizada na sala da Congregação 
do IAG/USP para, perante os membros da comissão julgadora, 
realizar a prova de avaliação didática. O senhor Presidente lem-
brou ao candidato que ele dispunha de um tempo de quarenta 
a sessenta minutos para fazer a sua apresentação. O candidato 
efetivamente começou sua aula às 13h52, concluindo-a as 
14h38. Foram utilizados, portanto, quarenta e seis minutos. 
Encerrada a prova de avaliação didática, a comissão julgadora, 
em sessão secreta, passou à atribuição das notas, que foram 
lançadas em boletins próprios, individuais para cada examinador 
e encerrados em envelope único, que foi devidamente lacrado 
pelo senhor Presidente.

Na sequência, às 15h07, em sessão pública, o candidato 
procedeu com a leitura da prova escrita. Encerrada a leitura da 
prova, a comissão julgadora, em sessão secreta, passou à atri-
buição das notas da prova escrita, as quais foram lançadas em 
boletins próprios e individuais a cada examinador e encerrados 
em envelope único que foi devidamente lacrado pelo senhor 
Presidente.

A seguir, às 15h35, o senhor Presidente, em sessão pública, 
anunciou a abertura dos envelopes contendo as notas atribuídas 
ao candidato. Assim, procedeu ao anúncio, nota a nota, e que 
foram as seguintes para o candidato Prof. Dr. Rodrigo Nemmen 
da Silva: Profa. Dra. Zulema Abraham: Arguição e Julgamento 
do Memorial: 9,0 (nove e zero), Defesa de Tese: 9,0 (nove e 
zero), Prova Escrita: 5,0 (cinco e zero), Prova Didática: 8,0 (oito 
e zero), Média Ponderada: 8,3 (oito e três); Prof. Dr. Roberto Cid 
Fernandes Junior: Arguição e Julgamento do Memorial: 9,5 (nove 
e cinco), Defesa de Tese: 9,5 (nove e cinco), Prova Escrita: 6,0 
(seis e zero), Prova Didática: 8,0 (oito e zero), Média Ponderada: 
8,8 (oito e oito); Prof. Dr. Alberto Rodriguez Ardila: Arguição e 
Julgamento do Memorial: 9,0 (nove e zero), Defesa de Tese: 9,2 

Classificação/Nome do Candidato:
1º) Otávio Santos Costa
Tendo em vista o resultado acima discriminado, a Comissão 

de Seleção do Processo Seletivo apresentou o Relatório Final ao 
Conselho do Departamento de Metodologia do Ensino e Educa-
ção Comparada, que o aprovou em 1/11/2019, e à Direção da 
Faculdade de Educação/USP, que o aprovou “ad referendum” do 
Conselho Técnico Administrativo em 1/11/2019. 

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Edital FEUSP nº 97/2019
RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Educação da USP torna público 

o Resultado Final do Processo Seletivo para contratação de 
um Professor Contratado III (Doutor) ou Professor Contratado 
II (Mestre) ou Professor Contratado I (Graduado), por prazo 
determinado, em jornada de 12 horas semanais, até 31/7/2020, 
para o cargo nº 1251759, concedido pela Comissão de Claros 
Docentes da USP, para atuar nas disciplinas EDM0433 Metodo-
logia do Ensino de Ciências Biológicas I, EDM0434 Metodologia 
do Ensino de Ciências Biológicas II, EDM0342 Fundamentos 
Teórico-Metodológicos para o Ensino de Ciências e EDM0343 
Projeto Integrado de Estágio em Docência em Matemática e 
Ciências, em conformidade com o edital FEUSP 73/2019.

Classificação/Nome do Candidato:
1º) Rafael Vitame Kauano
Tendo em vista o resultado acima discriminado, a Comissão 

de Seleção do Processo Seletivo apresentou o Relatório Final ao 
Conselho do Departamento de Metodologia do Ensino e Educa-
ção Comparada, que o aprovou em 1/11/2019, e à Direção da 
Faculdade de Educação/USP, que o aprovou “ad referendum” do 
Conselho Técnico Administrativo em 1/11/2019. 

 FACULDADE DE FILOSOFIA, 
CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 COMUNICADO ATAc 046/2019 - RETIFICAÇÃO
No Comunicado ATAc 039/2019, publicado no D.O.E. de 

27/08/2019, Poder Executivo, Seção I pág. 204, onde se lê: “[...] 
Antônio Carlos Marques – Professor Titular do Departamento 
de Vertebrados do Museu de Zoologia da Universidade de São 
Paulo [...]”; leia-se: “[...] Antônio Carlos Marques – Professor 
Titular do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências 
da Universidade de São Paulo [...].” (2018.1.1690.59.0).

 Edital ATAc 053/2019 - CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início no dia 11 de novembro de 2019, às 9 horas, na 

Assistência Técnica Acadêmica, sala 13 do bloco 01 (Prédio da 
Administração), da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto/USP, situada à Av. Bandeirantes, nº 3900, Bairro 
Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP, o concurso público de títulos 
e provas para provimento de 01 (um) cargo de Professor Titular, 
referência MS-6 em RDIDP, junto ao Departamento de Biologia, 
na Área de conhecimento em Biologia Geral, conforme Edital 
ATAc 059/2018 de abertura de inscrições, publicado no D.O.E. de 
07/12/2018, para o qual estão inscritos os candidatos: Profs. Drs. 
Max Cardoso Langer e Tiana Kohlsdorf. As provas do certame (jul-
gamento dos títulos, prova pública oral de erudição e prova públi-
ca de arguição) estão previstas para serem realizadas no período 
de 11 e 12/11/2019. A Comissão Julgadora estará constituída 
dos seguintes membros: MEMBROS TITULARES: Profs. Drs.: John 
Campbell McNamara (Presidente) – Professor Titular do Depar-
tamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Fernando Luis 
Medina Mantelatto – Professor Titular do Departamento de Biolo-
gia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo; Carlos Roberto Ferreira Brandão 
– Professor Titular da Divisão Científica do Museu de Zoologia da 
Universidade de São Paulo; Antônio Carlos Marques – Professor 
Titular do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências 
da Universidade de São Paulo; Francisco Tadeu Rantin – Professor 
Titular aposentado do Departamento de Ciências Fisiológicas do 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Fede-
ral de São Carlos; MEMBROS SUPLENTES: Profs. Drs. Profs. Drs.: 
Carlos Alberto Garófalo – Professor Titular do Departamento de 
Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo; Dalton de Souza Amorim – 
Professor Titular do Departamento de Biologia da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo; Ricardo Macedo Corrêa e Castro – Professor Titular do 
Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Naércio 
Aquino de Menezes – Professor Titular aposentado do Departa-
mento de Zoologia do Museu de Zoologia da Universidade de 
São Paulo; Marcio Roberto Costa Martins – Professor Titular do 
Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências da Universi-
dade de São Paulo; Luiz Guilherme de Siqueira Branco – Professor 
Titular do Departamento de Biologia Básica e Oral da Faculdade 
de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 
Ulisses Caramaschi – Professor Titular do Departamento de 
Vertebrados do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro; Carolina Arruda de Oliveira Freire – Professora Titular 
do Departamento de Fisiologia do Setor de Ciências Biológicas 
da Universidade Federal do Paraná. Ficam, pelo presente edital, 
convocados os candidatos e os membros titulares da Comissão 
Julgadora acima mencionada (2018.1.1690.59.0).

 FACULDADE DE MEDICINA 
DE RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL FMRP-USP Nº 035/2019 de CONVOCAÇÃO PARA 

AS PROVAS
Terá início no dia 13 de novembro de 2019, às 08:00 horas, 

no Salão Nobre do Prédio Central da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto - USP, o Processo Seletivo de Provas e Títulos para 
a contratação de 01 (um) docente por prazo determinado, como 
Professor Contratado III (Professor Doutor), em jornada de 12 horas 
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Clínica Médica na 
Área de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto - USP, referente ao Edital FMRP-USP Nº 011/2019, publicado 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 27 de agosto de 
2019, página 205, ao qual estão inscritas as candidatas Dras. Andre-
za Corrêa Teixeira e Roberta Chaves de Araújo. O presente processo 
seletivo será realizado nos dias 13 e 14 de novembro de 2019.

A Comissão Julgadora ficou assim constituída pelos Profes-
sores Doutores: Membros Efetivos: Ricardo Brandt de Oliveira 
(Presidente);Professor Titular do Departamento de Clínica Médi-
ca da FMRP USP; Leandro Machado Colli, Professor Doutor do 
Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia 
Clínica da FMRP-USP e Marcelo Henrique Nogueira Barbosa, 
Professor Associado do Departamento de Imagens Médicas, 
Hematologia e Oncologia Clínica da FMRP-USP.

Ficam, pelo presente, convocados as candidatas e a Comis-
são Julgadora, os membros suplentes caso necessário.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
RETIFICAÇÃO DO DOE DE 26/10/2019
No Edital HU 37/2019 de CONVOCAÇÃO PARA PROVA 

DE MÚLTIPLA ESCOLHA para o Processo Seletivo de Técnico 
de Enfermagem Contratado, por problemas técnicos deixou de 
constar o nome da candidata abaixo

NOME DOC DOC-NUN ENDEREÇO
ROSEMARA CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES RG 

236212072.AVENIDA PROFESSOR MELLO DE MORAES 65 BUTANTÃ

 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, 
GEOFÍSICA E CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS
 Edital ATAc-IAG/039/2019 - RELATÓRIO FINAL
COMUNICADO
Às 08h02 do dia 11 de setembro de 2019, na sala da Con-

gregação do IAG/USP, localizada na Rua do Matão, 1226, Cidade 
Universitária, estando presentes todos os membros da comissão 

a) Maior tempo de curso;
b) Maior número de créditos concluídos;
c) Maior média dos conceitos obtidos nas disciplinas obri-

gatórias do curso, incluindo reprovações. Para o cálculo, será 
atribuída a seguinte pontuação aos conceitos constantes do 
Sistema Janus: A=3, B=2, C=1 e R=0.

AUXÍLIO FINANCEIRO
A USP poderá conceder auxílio financeiro mensal aos 

estagiários inscritos para a EESD, conforme a classificação e 
de acordo com a disponibilidade de recursos da Universidade.

Cada Unidade será contemplada com certo número de 
cotas, definido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação.

O auxílio financeiro mensal poderá ser concedido com um 
limite global de quatro semestres durante os cursos de pós-
-graduação stricto sensu da USP, limitando-se a dois semestres 
para alunos dos cursos de mestrado.

A concessão desse auxílio não configura vínculo emprega-
tício com a USP.

Não poderão receber o auxílio os alunos que tenham víncu-
lo empregatício com a USP.

O valor do auxílio será calculado com base na remuneração 
de docente na categoria Assistente em RTP, sendo corresponden-
te a 50% do valor (a tabela de vencimentos atualizada pode ser 
consultada em http://www.usp.br/drh).

CLASSIFICAÇÃO
A classificação dos inscritos visando à obtenção do auxílio 

financeiro seguirá os seguintes critérios de preferência:
1. Ser aluno do Programa de Pós-Graduação em Direito 

da FDRP;
2. Não receber bolsa de outra entidade, salário ou remune-

ração decorrente do exercício de atividade de qualquer natureza;
3. Ter realizado o último estágio como voluntário;
4. Ter sido selecionado pela primeira vez para realizar a 

EESD;
5. Ter o maior número de trabalhos completos publicados, 

nos últimos 12 meses, em revista de circulação nacional ou inter-
nacional que tenha corpo editorial reconhecido, ou de capítulos 
de livros de reconhecido mérito na área do conhecimento e que 
possuam relação direta ou indireta com o projeto de dissertação 
do aluno;

6. Ter obtido maior nota no plano de trabalho, que valerá 
até 5,0 pontos, conforme critérios estabelecidos no item abaixo.

 - Em caso de empate, terão prioridade os candidatos com 
maior idade.

Casos omissos serão avaliados pela CCPAE.
O resultado da classificação será divulgado no dia 

29/11/2019, no site
http://www.direitorp.usp.br/pos-graduacao/pae/
Os estagiários deverão entregar duas vias assinadas do 

termo de compromisso, a ser disponibilizado após a avaliação 
da Comissão Central do PAE.

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
A avaliação do plano de trabalho do estágio será feita 

mediante a atribuição da seguinte pontuação:
Adequação do método didático à disciplina: até 1,0 ponto
Lógica e conexão das atividades a serem desenvolvidas: 

até 1,0 ponto
Contemplação das dimensões da docência no Ensino 

Superior descritas no item “Normas” deste edital: até 1,0 ponto
Existência de atividades que facilitem a interação estagiá-

rio-alunos: até 1,0 ponto
Profundidade da pesquisa da bibliografia utilizada para a 

elaboração do plano de trabalho: até 1,0 ponto
SUPERVISÃO DA EESD
A supervisão da execução do plano de trabalho ficará a 

cargo do professor responsável pelo oferecimento da disciplina 
de graduação.

A função do supervisor desvincula-se da função de orienta-
dor, não sendo vedada a coincidência.

Cabe ao supervisor orientar as atividades docentes desen-
volvidas pelo estagiário e acompanhar o desenvolvimento do 
aluno no Programa.

RELATÓRIO FINAL E AVALIAÇÃO DA EESD
O estudante participante da EESD deverá entregar até 

06/07/2020, no Serviço de Pós-Graduação da FDRP, um rela-
tório detalhado acompanhado de uma ficha de avaliação do 
supervisor, contendo todas as atividades realizadas no decorrer 
do estágio, de acordo com as sugestões das Diretrizes quanto 
às dimensões da docência no Ensino Superior, citadas no item 
“Normas” deste edital.

A Comissão Coordenadora do PAE avaliará os relatórios 
dos estagiários e as fichas de avaliação, concluindo por sua 
aprovação ou reprovação, tendo em vista a conformidade das 
atividades realizadas àquelas previstas nos planos de trabalho 
aprovados no momento da seleção dos estagiários.

Considerações finais:
Qualquer alteração da EESD deverá ser comunicada imedia-

tamente à Comissão Coordenadora do PAE.
Os estagiários deverão entregar mensalmente boletins de 

frequência assinados pelo supervisor.
Os estagiários que não entregarem o controle de frequência 

no prazo estipulado não receberão o auxílio do respectivo mês 
de referência.

Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordena-
dora do PAE da FDRP/USP, com base nas Diretrizes que regula-
mentam o Programa.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Edital FEUSP nº 95/2019
RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo comunica que aprovou, ad referendum do Conselho Téc-
nico Administrativo da Faculdade de Educação em 01/11/2019, 
as inscrições dos candidatos: Juliana Oliva, Samir Ahmad dos 
Santos Mustapha, Tiago Lopes de Oliveira, Paulo Gustavo 
Moreira Roman, Roberto Carlos Gomes de Castro, Maria Fer-
nanda Novo dos Santos, Christian Fernando Ribeiro Guimarães 
Vinci, Marcos da Silva e Silva, Ricardo Dias Sacco, David Araujo 
Bezerra, Thiago Rodrigues, Carla Fernandes de Moura Caruso, 
no Processo Seletivo para a contratação de 01 (um) docente por 
prazo determinado, como Professor Contratado III (Prof. Doutor), 
com jornada de 12 horas semanais de trabalho até 31/12/2020, 
junto ao Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da 
Educação, para atuar nas disciplinas: EDF0115 – Filosofia da 
Educação I e EDF0285 – Introdução aos Estudos da Educação: 
enfoque filosófico, conforme Edital de Abertura FEUSP 75/2019- 
publicado no DOE de 25/09/2019. Na mesma data o Diretor da 
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo aprovou 
ad referendum do CTA, a composição da Comissão Julgadora 
do referido Processo Seletivo como segue: Membros Titulares: 
Profa. Dra. Ana Laura Godinho Lima, Presidente – EDF/FEUSP, 
Prof. Dr. Paulo Henrique Fernandes Silveira – EDM/FEUSP, Profa. 
Dra. Doris Accioly e Silva – EDA/FEUSP. Membros Suplentes: 
Profa. Dra. Flávia Inês Schilling – EDF/FEUSP, Profa. Dra. Vivian 
Batista da Silva – EDM/FEUSP.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Edital FEUSP nº 96/2019
RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Educação da USP torna público 

o Resultado Final do Processo Seletivo para contratação de 
um Professor Contratado III (Doutor) ou Professor Contratado 
II (Mestre) ou Professor Contratado I (Graduado), por prazo 
determinado, em jornada de 12 horas semanais, até 31/7/2020, 
para o cargo nº 1251848, concedido pela Comissão de Claros 
Docentes da USP, para atuar na disciplina EDM0400 Educação 
Especial, Educação de Surdos, Língua Brasileira de Sinais, em 
conformidade com o edital FEUSP 76/2019.
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