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Disciplina de Estomatologia Clínica
1. Metodologia do exame clínico aplicada às doenças da boca.
2. Diagnóstico e conduta aplicados às lesões ulcerativas 

da boca.
3. Diagnóstico e conduta aplicados às doenças infecciosas 

da boca.
4. Diagnóstico e conduta aplicados às lesões potencialmen-

te malignas da mucosa oral.
5. Câncer bucal: epidemiologia, características clínicas e 

diagnóstico.
6. Diagnóstico e conduta aplicados às neoplasias de glân-

dulas salivares.
7. Manejo odontológico de pacientes oncológicos.
8. Diagnóstico e conduta aplicados à osteonecrose associa-

da ao uso de bisfosfonatos.
9. Diagnóstico e conduta aplicados às lesões ósseas radio-

lúcidas.
10. Diagnóstico e conduta aplicados às lesões ósseas com 

radiopacidades.
Disciplina de Patologia Oral e Maxilofacial
1. Influência dos distúrbios endocrinológicos em odonto-

logia.
2. Lesões da mucosa bucal causadas por agentes biológicos.
3. Manejo do paciente em uso de medicações anticoagulan-

tes e antiplaquetárias.
4. Doenças infecciosas sistêmicas de interesse odontológico.
5. Manejo odontológico de pacientes com insuficiência 

renal.
6. Consequências clínicas da cirrose hepática para a prática 

odontológica.
7. Síndromes que acometem cabeça e pescoço.
8. Manejo odontológico do paciente portador de coagu-

lopatia.
9. Osteonecrose dos maxilares associada ao uso de medi-

cações.
10. Síndromes hamarto-neoplásicas.
Disciplina de Patologia Geral
1. Lesões regressivas reversíveis.
2. Morte celular.
3. Fenômenos circulatórios: isquemia e infarto.
4. Fisiopatologia da inflamação aguda.
5. Momentos vasculares da inflamação aguda.
6. Inflamação crônica.
7. Reparação: regeneração e cicatrização.
8. Fatores que alteram a reparação.
9. Alterações do Crescimento e diferenciação celular.
10. Aspectos morfológicos das neoplasias.
11. Mecanismos de invasão e metástase.
12. Bases moleculares do câncer.
Disciplina de Periodontia
1. Exame clínico e radiográfico em periodontia.
2. Diagnóstico das doenças periodontais.
3. Periodontites.
4. Fatores etiológicos da doença periodontal.
5. Plano de tratamento periodontal.
6. Tratamento periodontal não cirúrgico: meios mecânicos.
7. Tratamento periodontal não cirúrgico: meios químicos.
8. Lesões de furca: envolvimento e tratamento.
9. Terapia de suporte em periodontia.
10. Periimplantite: diagnóstico e tratamento.
Disciplina de Radiologia
1. Efeitos biológicos das radiações ionizantes.
2. Métodos radiográficos de localização.
3. Radiografias panorâmicas.
4. Higiene e proteção às radiações ionizantes.
5. Aspectos radiográficos dos cistos odontogênicos e não 

odontogênicos.
6. Aspectos radiográficos das lesões ósseas e fibro-ósseas.
7. Tomografias em odontologia.
8. Radiografias dentárias digitais.
9. Aspectos radiográficos dos tumores odontogênicos.
10. Aspectos radiográficos das anomalias dento-maxilo-

-mandibulares.
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA SOCIAL
Disciplina Clínica Ampliada de Promoção da Saúde
1. Território e problema e suas aplicações na saúde coletiva.
2. Complexidades e determinação social do processo saúde 

doença.
3. Os conceitos de saúde ao longo da história.
4. A clínica ampliada e a inovação do cuidado.
5. A promoção de saúde.
6. Qualidade de vida e suas dimensões na saúde.
7. Atenção básica e suas relações com território e deter-

minação social.
8. Comunicação em saúde e educação em saúde: conceito 

e práticas das ações educativas; (coletivas) no contexto do 
cuidado em saúde.

9. Relação ensino serviço.
10. A estratégia da Saúde da Família (ESF) como modalida-

de de organização da atenção em saúde: o trabalho das equipes 
de saúde bucal na atenção básica.

Disciplina Bioética
1. Epistemologia.
2. Histórico e modelos de bioética.
3. Fundamento e princípios da bioética.
4. A relação assistencial odontológica e sua humanização.
5. Saúde pública e bioética.
6. Histórico e princípios da ética na pesquisa científica com 

seres humanos.
7. Normativas internacionais e nacionais sobre pesquisas 

odontológicas com seres humanos.
8. Reprodução assistida; aborto.
9. Eutanásia, obstinação terapêutica e cuidados paliativos.
10. O ensino da bioética em cursos de odontologia.
Disciplina Metodologia Científica
1. Delineamentos de pesquisa aplicados à odontologia.
2. Gestão e planejamento da pesquisa científica.
3. Leitura crítica de artigos científicos.
4. Ética em pesquisa envolvendo seres humanos.
5. Divulgação do trabalho científico.
6. Bioestatística: introdução, medidas de tendência central 

e dispersão.
7. Bioestatística: indicadores e medidas de associação.
8. Odontologia baseada em evidências.
9. Epidemiologia da saúde bucal.
10. Epidemiologia das ciências forenses.
Disciplina Ciências Sociais em Saúde
1. A organização da sociedade: histórico e características.
2. As estruturas sociais e implicações no processo saúde-

-doença.
3. Ideologia, sociedade e o processo saúde coletiva.
4. Saúde e diversidade: reflexão de valores, saberes e 

cultura.
5. Determinantes socioculturais e o cuidado em saúde.
6. Preconceito e discriminação na saúde.
7. Doença, estigma e exclusão social.
8. O imaginário social sobre saúde e doença.
9. O corpo na sociedade: cultura, ideologia e saúde.
10. Ensino de ciências sociais em saúde: estratégias e 

desafios.
Disciplina Saúde Coletiva em Odontologia
1. Evolução das políticas de saúde no brasil;
2. Sistema de saúde brasileiro;
3. Saúde bucal no sistema de saúde brasileiro;
4. Indicadores sociais;
5. Promoção e educação em saúde bucal;
6. Processo saúde-doença;
7. Atenção primária em saúde;
8. Epidemiologia em saúde bucal no brasil;
9. Integração ensino-serviço;
10. Vigilância em saúde.

Disciplina de Prótese Bucomaxilofacial
1. Introdução à prótese bucomaxilofacial.
2. Biomateriais empregados em prótese bucomaxilofacial
3. Malformações do palato primário: estudo clínico e tra-

tamento protético.
4. Malformações do palato secundário: estudo clínico e 

tratamento protético.
5. Prótese nas grandes perdas da maxila.
6. Prótese nas grandes perdas da mandíbula.
7. Prótese interna.
8. Moldagens faciais para confecção de epíteses.
9. Modelos faciais: materiais e técnica de confecção.
10. Prótese facial nasal, estudo clínico e tratamento.
11. Prótese facial auricular, estudo clínico e tratamento.
12. Prótese facial óculo-palpebral, estudo clínico e trata-

mento.
13. Prótese facial ocular, estudo clínico e tratamento.
14. Prótese ocular: técnica de confecção.
15. Próteses oculares atípicas.
16. Próteses complementares à cirurgia.
17. Próteses subsidiárias à radioterapia.
18. O protesiólogo bucomaxilofacial frente ao paciente 

irradiado.
19. Constrição maxilo mandibular: estudo clínico e trata-

mento protético.
20. Anquilose temporomandibular: estudo clínico e trata-

mento protético.
21. Luxação temporomandibular: estudo clínico e trata-

mento protético.
22. Aplicação de Implantes em Prótese Bucomaxilofacial.
Prática
1. Placas palatinas.
2. Obturador faríngeano.
3. Prótese da maxila.
4. Prótese da mandíbula.
5. Moldagem facial.
6. Prótese nasal.
7. Prótese óculo-palpebral.
8. Prótese auricular.
9. Confecção de íris.
10. Prótese ocular confecção.
11. Dispositivos radíferas.
Disciplina de Traumatologia Bucomaxilofacial
1. Introdução à Traumatologia Maxilofacial.
2. Arquitetura da face de interesse traumatológico.
3. Estudo clínico e tratamento das fraturas alvéolo dentário.
4. Estudo clínico das fraturas mandibulares.
5. Tratamento das fraturas mandibulares.
6. Estudo clínico das fraturas e disjunções de esqueleto 

fixo da face.
7. Tratamento cirúrgico das fraturas e disjunções do esque-

leto fixo da face.
8. Estudo dos ferimentos dos tegumentos faciais.
9. Estudo clínico e tratamento das disfunções da ATM.
10. Tratamento das sequelas dos traumas faciais.
11. Urgência no traumatizado bucomaxilofacial.
Prática
1. Amarrias horizontais.
2. Amarrias verticais.
3. Amarrias em barras e arcos.
4. Aparelhos protéticos: goteira dental e guia sagital.
DEPARTAMENTO DE DENTÍSTICA
Disciplina de Dentística
Prova escrita e avaliação didática
1. Cárie dentária: diagnóstico e tratamento em função do 

risco.
2. Desgaste dentário e hipersensibilidade dentinária.
3. Sistemas adesivos: fundamentos e aplicações.
4. Clareamento dentário.
5. Restaurações estéticas diretas em dentes anteriores.
6. Restaurações estéticas diretas em dentes posteriores.
7. Princípios de preparo cavitário para restaurações indi-

retas unitárias.
8. Facetas laminadas diretas e indiretas.
9. Ajuste e cimentação de restaurações indiretas livres de 

metal.
10- Estética em dentística.
Prova prática
1. Restauração de resina composta ocluso-proximal.
2. Restauração de resina composta em dente anterior 

fraturado.
3. Preparo para faceta indireta em dente anterior.
4. Moldagem (para restauração indireta) pela técnica da 

impressão única e dupla.
5. Preparo MOD onlay estético e restauração provisória.
Disciplina de Endodontia
Prova escrita e avaliação didática
1. Etiopatogenia e diagnóstico das alterações pulpares.
2. Etiopatogenia e diagnóstico das alterações periapicais.
3. Esvaziamento do canal radicular: polpa viva e polpa 

morta.
4. Anatomia interna e cirurgia de acesso.
5. Preparo químico-mecânico do canal radicular.
6. Medicação intracanal.
7. Obturação do canal radicular.
8. Tratamento endodôntico de dentes com rizogênese 

incompleta.
9. Traumatismo dental.
10. Complicações e insucessos em endodontia.
11. Urgências endodônticas.
Prova prática
1. Semiotécnica e diagnóstico em endodontia.
2. Cirurgia de acesso e esvaziamento do canal em casos 

de polpa viva.
3. Cirurgia de acesso e esvaziamento do canal em casos 

de polpa morta.
4. Pulpectomia, preparo do canal e medicação intracanal.
5. Penetração desinfetante, preparo do canal e medicação 

intracanal.
6. Obturação do canal radicular.
7. Retratamento endodôntico.
8. Controle clínico-radiográfico pós-tratamento endodôn-

tico.
9. Discussão de casos clínicos.
DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA
Disciplina de Clínica Integrada
1. O exame clínico em clínica integrada.
2. Opções de uso dos anestésicos locais em odontologia.
3. Abordagem nas urgências odontológicas.
4. Aplicação clínica da antibioticoterapia em odontologia.
5. Antiinflamatórios e analgésicos. Indicação em odonto-

logia.
6. Controle da ansiedade no tratamento odontológico.
7. Plano de tratamento integrado. A interrelação entre 

cirurgia, periodontia e endodontia (fase de preparo bucal). 
Planejamento, execução e aspectos preventivos.

8. Plano de tratamento integrado. A interrelação entre 
dentística e prótese (fase de reabilitação bucal).

9. Plano de tratamento oclusal integrado. Planejamento e 
execução.

10. Plano de tratamento ortodôntico (pequenos movi-
mentos ortodônticos) em clínica integrada. Planejamento e 
execução.

11. Terapêutica medicamentosa aplicada em pacientes: 
grávidas, idosos, diabéticos, cardiopatas, excepcionais, imuno-
depressivos, e outros, submetidos a tratamento odontológico.

Regina Barros da Silva. A Comissão Julgadora está constituída: 
Membros Titulares: Profs. Drs. Marcos Francisco Napolitano de 
Eugênio (DH-FFLCH, titular, presidente 1), Gildo Magalhães dos 
Santos Filho (DH-FFLCH, titular, presidente 2), Paulo Henrique 
Martinez (UNESP-Assis, livre-docente), Rita de Cássia Marques 
(UFMG, titular) e Luiz Carlos Soares (UFF/UFBa, titular). Suplen-
tes: Profs. Drs. Maria Cristina Correia Leandro Pereira (DH-FFLCH, 
livre-docente, presidente 3), Gabriela Pellegrino Soares (DH-
-FFLCH, livre-docente, presidente 4), Sandra Noemi Cucurullo 
de Caponi (UFSC, titular) e Ricardo Silva Kubrusly (UFRJ, titular).

Ficam, pelo presente edital, convocados a candidata e a 
Comissão Julgadora acima mencionada.

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
CONVOCAÇÃO
Terá início no dia 19 de outubro de 2020, às 08h00, o con-

curso público de títulos e provas visando à obtenção de título de 
Livre-Docência do concurso público de títulos e provas visando 
à obtenção de título de Livre-Docência do Departamento de 
Teoria Literária e Literatura Comparada, área de teoria Literária 
e Literatura Comparada: gêneros literários, ruptura e moderni-
dade, conforme Edital FFLCH nº 001-2020 de 29/02/2020, e sua 
retificação publicada no D.O.E de 01/07/2020, face à Resolução 
nº 7955/2020 de 05/06/2020, conforme deliberação da Con-
gregação da FFLCH-USP em sua sessão ordinária, realizada em 
18/06/2020, para o qual está inscrito o candidato Fábio Rigatto 
de Souza Andrade. A Comissão Julgadora está constituída: Mem-
bros Titulares: Profs. Drs. Marcus Vinícius Mazzari (DTLLC-FFLCH, 
livre-docente, presidente 1), Davi Arrigucci Júnior (DTLLC-FFLCH, 
emérito, aposentado), Luiz Fernando Ramos (ECA-USP, titular), 
Matteo Bonfitto Júnior (UNICAMP, livre-docente) e Sérgio Luiz 
Rodrigues Medeiros (UFSC, titular). Suplentes: Profs. Drs. Viviana 
Bosi (DTLLC-FFLCH, livre-docente, presidente 2), João Roberto 
Gomes de Faria (DLCV-FFLCH, titular aposentado), Maria Betânia 
Amoroso (UNICAMP, livre-docente) e Vilma Sant'Anna Arêas 
(UNICAMP, titular).

Ficam, pelo presente edital, convocados o candidato e a 
Comissão Julgadora acima mencionada.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA
 Edital FO 07/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO DE TÍTULOS E 

PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE DOCENTE, 
JUNTO AOS DEPARTAMENTOS DA FACULDADE DE ODONTOLO-
GIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

O Diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade de 
São Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo 
com o decidido pela Congregação em sessão extraordinária 
realizada em 27/08/2020, estarão abertas, pelo prazo de 15 dias, 
com início às 9 horas (horário de Brasília) do dia 01 de setembro 
de 2020 e término às 18 horas (horário de Brasília) do dia 15 de 
setembro de 2020, as inscrições ao concurso público de títulos 
e provas para concessão do título de Livre Docente junto aos 
Departamentos de Biomateriais e Biologia Oral (ODB); Cirurgia, 
Prótese e Traumatologia Maxilofaciais (ODC); Dentística (ODD); 
Estomatologia (ODE); Ortodontia e Odontopediatria (ODO); 
Prótese (ODP) e Odontologia Social (ODS), nos termos do art. 
125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e o respectivo 
programa que segue:

DEPARTAMENTO DE BIOMATERIAIS E BIOLOGIA ORAL
Disciplina de Materiais para Uso Direto
1. Adesão e adesivos.
2. Resinas compostas.
3. Cimentos odontológicos.
4. Amálgama.
5. Clareadores dentais.
Disciplina de Materiais para Uso Indireto
1. Material para modelos e troqueis.
2. Fundição e soldagem.
3. Cerâmicas odontológicas.
4. Resina acrílica.
5. Material para moldagem.
Disciplina de Bioquímica Oral
1. Saliva: composição, função, diagnóstico.
2. Processo de secreção salivar.
3. Flúor, dentifrícios e enxaguatórios.
4. Película adquirida e biofilme dental.
5. Processo de desmineralização/remineralização.
DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, PRÓTESE E TRAUMATOLO-

GIA MAXILOFACIAIS
Disciplina de Cirurgia Odontológica I, II, e Cirurgia Odonto-

lógica e Bucomaxilofacial
1. Conceitos, limites e propósitos da cirurgia odontológica.
2. Princípios básicos e fundamentais da cirurgia odonto-

lógica.
3. Suporte básico de vida e noções de primeiros socorros.
4. Propedêutica clínico-cirúrgica – oportunidade cirúrgica.
5. Patologia clínica em cirurgia.
6. Exames complementares com base em procedimentos 

cirúrgicos: punção, biópsias e citologia esfoliativa.
7. Procedimentos pré, trans e pós-operatórios em cirurgia 

odontológica.
8. Suporte medicamentoso em cirurgia odontológica e 

bucomaxilofacial.
9. Anestesias locais para cirurgia odontológica.
10. Manobras cirúrgicas fundamentais.
11. Reparação tecidual pós-cirúrgica.
12. Exodontia de dentes irrompidos.
13. Dentes inclusos.
14. Prevenção e tratamento dos acidentes e complicações 

das exodontias.
15. Reimplantes e transplantes dentários.
16. Cirurgias pré-protéticas.
17. Cirurgias do periápice radicular.
18. Cistos do complexo maxilo mandibular.
19. Processos inflamatórios de origem dentária; vias de 

difusão e tratamento.
20. Aspectos odontológicos relacionados com os seios 

maxilares.
21. Articulação temporomandibular.
22. Neoplasias da cavidade bucal e das estruturas anexas.
23. Cirurgias ortognáticas.
24. Terapêutica cirúrgica das malformações do lábio e do 

palato.
25. Glândulas salivares.
26. Cirurgias para a reposição estrutural: transplantes ósse-

os, cartilaginosos e dos tecidos moles.
27. Cirurgias para a reposição estrutural; implantes dentá-

rios e outros.
28. Preparo e administração de medicamentos, para uso da 

via parenteral, nas formas: intramuscular, intravenosa, subcutâ-
nea e intradérmica.

29. Dietoterapia em cirurgia odontológica e bucomaxilo-
facial.

30. Os binômios: hemorragia – hemostasia; fluídos – eletró-
litos; sedação – anestesia geral; aplicáveis em cirurgia odonto-
lógica e bucomaxilofacial.

31. Cistos dos tecidos moles das estruturas anexas à 
cavidade bucal.

32. Participação da terapêutica cirúrgica odontológica na 
integração multiprofissional.

33. Distração osteogênica do esqueleto maxilofacial.
OBS: prova prática: em paciente cujo quadro clínico se 

enquadre em um dos tópicos do programa, designado por sor-
teio, pela Comissão Julgadora.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP nº 37/2020
RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Educação da USP torna público 

o Resultado Final do Processo seletivo para contratação de 
um Professor Contratado III (Doutor) ou Professor Contratado 
II (Mestre) ou Professor Contratado I (Graduado), por prazo 
determinado, em jornada de 12 horas semanais, até 31/03/2021, 
para atuar como Professor Especialista em Educação Especial, 
nos termos do edital FEUSP 10/2020. Classificação/Nome dos 
Candidatos: 1º) Karina Annanias Teixeira Marcelino. Tendo em 
vista o resultado acima discriminado, a Comissão de Seleção 
do Processo Seletivo apresentou o Relatório Final ao Diretor 
da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, que 
o aprovou, ad referendum do Conselho em 16/7/2020, e à 
Direção da Faculdade de Educação da USP, que o aprovou, ad 
referendum do Conselho Técnico Administrativo em 27/08/2020.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 COMUNICADO ATAc 033/2020
Cancelamento de Processo Seletivo Simplificado
Em face do disposto na Resolução USP nº8002/2020, que 

“define procedimentos para a realização de provas de proces-
sos seletivos durante o período de prevenção de contágio pela 
COVID-19 (Novo Coronavírus Sars-CoV-2) para a contratação de 
docentes por prazo determinado, e suspende temporariamente a 
aplicação de dispositivos da Resolução nº 7354/2017”, o Diretor 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo torna público, de acordo com o 
deliberado pelo Conselho Técnico-Administrativo, em sessão 
extraordinária realizada em 27/08/2020, o cancelamento do Edi-
tal ATAc 015/2020, de abertura de processo seletivo simplificado 
em até duas etapas (Doutores e Mestres) para a contratação 
de 01 (um) docente por prazo determinado, como Professor 
Contratado III (para contratados com título de Doutor), ou 
como Professor Contratado II (para os contratados com o título 
de Mestre) junto ao Departamento de Educação, Informação e 
Comunicação, na área de conhecimento: Fundamentos Teóricos 
da Biblioteconomia e Ciência da Informação e Organização e 
Tratamento da Informação. (Processo 2020.1.463.59.2)

 COMUNICADO ATAc 034/2020
Cancelamento de Processo Seletivo Simplificado
Em face do disposto na Resolução USP nº8002/2020, que 

“define procedimentos para a realização de provas de proces-
sos seletivos durante o período de prevenção de contágio pela 
COVID-19 (Novo Coronavírus Sars-CoV-2) para a contratação de 
docentes por prazo determinado, e suspende temporariamente a 
aplicação de dispositivos da Resolução nº 7354/2017”, o Diretor 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo torna público, de acordo com o 
deliberado pelo Conselho Técnico-Administrativo, em sessão 
extraordinária realizada em 27/08/2020, o cancelamento do 
Edital ATAc 016/2020, de abertura de processo seletivo simpli-
ficado em uma etapa (Doutores) para a contratação de 01 (um) 
docente por prazo determinado, como Professor Contratado III 
(para portadores do título de Doutor) junto ao Departamento 
de Física, na área de conhecimento: Física Geral. (Processo 
2020.1.468.59.4)

 COMUNICADO ATAc 035/2020
Cancelamento de Processo Seletivo Simplificado
Em face do disposto na Resolução USP nº8002/2020, que 

“define procedimentos para a realização de provas de proces-
sos seletivos durante o período de prevenção de contágio pela 
COVID-19 (Novo Coronavírus Sars-CoV-2) para a contratação de 
docentes por prazo determinado, e suspende temporariamente 
a aplicação de dispositivos da Resolução nº 7354/2017”, o 
Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo torna público, de acordo 
com o deliberado pelo Conselho Técnico-Administrativo, em 
sessão extraordinária realizada em 27/08/2020, o cancelamento 
do Edital ATAc 017/2020, de abertura de processo seletivo sim-
plificado em até três etapas (Doutores, Mestres ou Graduados 
Sem Pós Stricto Sensu) para a contratação de 01 (um) docente 
por prazo determinado, como Professor Contratado III (para os 
contratados com título de Doutor), ou como Professor Contra-
tado II (para os contratados com título de Mestre), ou como 
Professor Contratado I (para os contratados somente portadores 
de diploma de graduação) junto ao Departamento de Música, 
na área de conhecimento: Instrumentos: Violino e Viola de arco. 
(Processo 2020.1.483.59.3)

 COMUNICADO ATAc 036/2020
Cancelamento de Processo Seletivo Simplificado
Em face do disposto na Resolução USP nº8002/2020, que 

“define procedimentos para a realização de provas de proces-
sos seletivos durante o período de prevenção de contágio pela 
COVID-19 (Novo Coronavírus Sars-CoV-2) para a contratação de 
docentes por prazo determinado, e suspende temporariamente 
a aplicação de dispositivos da Resolução nº 7354/2017”, o 
Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo torna público, de acordo 
com o deliberado pelo Conselho Técnico-Administrativo, em 
sessão extraordinária realizada em 27/08/2020, o cancelamento 
do Edital ATAc 018/2020, de abertura de processo seletivo 
simplificado em até duas etapas (Doutores e Mestres) para a 
contratação de 01 (um) docente por prazo determinado, como 
Professor Contratado III (para os contratados com título de Dou-
tor), ou como Professor Contratado II (para os contratados com 
título de Mestre) junto ao Departamento de Biologia, na área de 
conhecimento: Biotecnologia Ambiental e Biotecnologia Vegetal. 
(Processo 2020.1.490.59.0)

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
RETI-RATIFICAÇÃO da HOMOLOGAÇÃO
A Congregação da FFLCH-USP, em sessão ordinária de 20 

de agosto de 2020 em votação aberta e nos termos da legis-
lação vigente, APROVOU, a inscrição do candidato Laurindo 
Dias Minhoto no concurso público de títulos e provas visando à 
obtenção de título de Livre-Docência do Departamento de Socio-
logia, área de Sociologia da punição, conforme Edital FFLCH nº 
001-2020 de 29/02/2020 (Prot.: 20.5.102.8.2). Na mesma opor-
tunidade indicou os seguintes nomes para compor a Comissão 
Julgadora do referido concurso: Titulares: Titulares: Profs. Drs. 
Ruy Gomes Braga Neto (DS-FFLCH, titular, presidente 1), Sérgio 
França Adorno de Abreu (DS-FFLCH, titular, aposentado), Celso 
Fernandes Campilongo (FD-USP, titular), Michel Misse (UFRJ, 
titular) e Sérgio Salomão Shecaira (FD-FFLCH, titular),

Suplentes: Profs. Drs. Vera da Silva Telles (DS-FFLCH, livre-
-docente, aposentada), Marcos César Alvarez (DS-FFLCH, livre-
-docente, presidente 2), Ana Elisa Liberatore Silva Bechara 
(FD-USP, titular) e Luís Antônio Francisco de Souza (UNESP, 
livre-docente).

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
CONVOCAÇÃO
Terá início no dia 04 de novembro de 2020, às 09h00, o 

concurso público de títulos e provas visando à obtenção de título 
de Livre-Docência do concurso público de títulos e provas visan-
do à obtenção de título de Livre-Docência do Departamento de 
História, área de História das Ciências, disciplina de História das 
Ciências e das Técnicas, conforme Edital FFLCH nº 001-2020 
de abertura de inscrições, publicado no D.O.E de 29/02/2020, e 
sua retificação publicada no D.O.E de 01/07/2020, face à Reso-
lução nº 7955/2020 de 05/06/2020, conforme deliberação da 
Congregação da FFLCH-USP em sua sessão ordinária, realizada 
em 18/06/2020, para o qual está inscrita a candidata a Márcia 
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