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de Abertura 68/2018 - junto à UNICAMP, por não atender a 
convocação publicada em 5 de Novembro de 2021.

 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão 

de Gestão de Pessoal, torna pública a desistência de DIOGO 
PERIOTTO, inscrito sob nº 47343621, aprovado em 13º lugar, 
no Concurso Público para a função de TECNICO QUIMICO / 
Técnico químico da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão, do Edital de Abertura 70/2018 - junto à 
UNICAMP, por não atender a convocação publicada em 5 de 
Novembro de 2021.

DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão 

de Gestão de Pessoal, torna pública a desistência de ANDRE 
HERNANDES ALVES, inscrito sob nº 46812253, aprovado em 
12º lugar, no Concurso Público para a função de PAEPE - Téc-
nico químico da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, 
Pesquisa e Extensão, do Edital de Abertura 70/2018 - junto à 
UNICAMP, por não atender a convocação publicada em 5 de 
Novembro de 2021.

 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão 

de Gestão de Pessoal, torna pública a eliminação de RODRIGO 
FREITAS DO NASCIMENTO, inscrito sob nº  - 31, aprovado em 
7º lugar, no Concurso Público para a função de MEDICO PLAN-
TONISTA/ Médico em medicina intensiva, do Edital de Abertura 
02/2020 - junto à UNICAMP, por não atender o item 10.2 do 
mesmo edital.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARAÇATUBA
 Faculdade de Medicina Veterinária
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 35/2021-STDARH.
O DIRETOR TÉCNICO SUBSTITUTO DA DIVISÃO TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA 
DO CAMPUS DE ARAÇATUBA – UNESP, CONVOCA o candidato 
abaixo relacionado, habilitado em Concurso Público para contra-
tação, função de Auxiliar Agropecuário, sob o regime jurídico da 
“CLT” e Legislação Complementar, referente ao Concurso Públi-
co nº 009/2014, publicado em 26/02/2014, para comparecer no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação 
deste Edital, junto à Seção Técnica de Desenvolvimento e Admi-
nistração de Recursos Humanos desta Faculdade, situada na Rua 
Clóvis Pestana 793, para anuência à contratação e apresentação 
dos seguintes documentos:

1. Fotocópia da Cédula de Identidade;
2. Fotocópia da Certidão de Casamento ou Nascimento;
3. Fotocópia do Título de Eleitor e comprovante de estar em 

dia com as obrigações eleitorais;
4. Fotocópia do Certificado Militar, quando do sexo mas-

culino;
5. Cópia de documento constando o número ativo do PIS/

PASEP;
6. Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e cópia da 

situação cadastral (regular) obtida no site da Receita Federal;
7. Fotocópias dos comprovantes de escolaridade exigidos 

no edital de abertura de inscrição;
8. Carteira de Trabalho e Previdência Social: cópia das 

páginas onde constam as informações pessoais, foto e primeiro 
emprego;

9. Declaração atualizada de bens e valores que compõem 
seu patrimônio privado, de acordo com o artigo 1º do Decreto 
41.865/97;

10. Cópia de comprovante de residência;
11. Documento que comprove não registrar antecedentes 

criminais;
12. 03 fotos 3x4 iguais e recentes;
13. Cópia de documento do Banco do Brasil S/A onde conste 

o número da agência e conta corrente.
O não comparecimento da candidata no prazo acima esta-

belecido, bem como a recusa à contratação, ou se contratado 
deixar de entrar em exercício, terão exauridos os direitos decor-
rentes da habilitação no concurso público.

CLASSIFICAÇÃO - NOME – RG – PROC. ARAC/FMV
2º - LUIS MAURILIO BELINELI – 30.576.480-9-SSP/SP – 

194/2014.

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências e Letras
 Despacho do Diretor, de 16/11/2021.
O Diretor da Faculdade de Ciências e Letras do Câmpus de 

Araraquara, de acordo com a deliberação “ad referendum” da 
Congregação de 16/11/2021, manteve a decisão de indeferi-
mento da inscrição do candidato: Leonardo de Atayde Pereira, 
RG 33.386.675-7/SP, por não atender as exigências constantes 
no item 4.1.5. do Edital nº 002/2021-STDARH-FCL/CAr. (Processo 
760/2020-FCL/CAr.)

 CAMPUS DE BOTUCATU
 Instituto de Biociências
 DESPACHO No 60/2021-Congregação-STA/IBB
APROVO Ad referendum da Congregação, o indeferimento 

ao recurso apresentado pelo(a) candidato(a) Elisa Silva Candido, 
RG 14351396 PC-MG, de acordo com manifestação da comissão 
examinadora, mantendo as notas atribuídas bem como o resul-
tado final do concurso público para Professor Substituto – Edital 
nº 81/2021-STDARH-IBB, junto ao Departamento de Bioestatísti-
ca, Biologia Vegetal, Parasitologia e Zoologia.

Seção Técnica Acadêmica do Instituto de Biociências do 
Câmpus de Botucatu, em 16 de novembro de 2021.

Prof. Associado Luiz Fernando Rolim de Almeida
Diretor
 Edital nº 101/2021 -STDARH-IBB
O Diretor do Instituto de Biociências do Câmpus de Botuca-

tu CONVOCA, MÁRCIO CONSTÂNCIO JUNIOR, RG. 44.512.178-
6, candidato habilitado e classificado em 1º lugar no Concurso 
Público de provas e títulos para contratação de um Professor 
Substituto, em caráter emergencial, para atender excepcional 
interesse público, no período relativo ano letivo de 2021 e pelo 
prazo de 5 (cinco) meses, em 121 horas semanais de trabalho, 
sob o regime jurídico da CLT e Legislação Complementar, para 
lecionar o conjunto de disciplinas "Física, Física", junto ao 
Departamento de Biofísica e Farmacologia deste Instituto de 
Biociências, para anuência a convocação, junto à Seção Técnica 
de Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos. 
Os seguintes documentos digitalizados devem ser enviados no 
e-mail rh.ibb@unesp.br, dentro do prazo de 5 dias úteis, conta-
dos da publicação deste edital:

- RG
- CPF
- PIS ou PASEP
- Certidão de Nascimento ou Casamento
- Título de Eleitor e comprovante de estar em dia com as 

obrigações eleitorais
- Certificado de Reservista, quando do sexo masculino
- Comprovante de vacinação
- Diploma de graduação e da titulação acadêmica (mestra-

do ou doutorado)
- Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (página 

que consta a numeração da CTPS, o verso com os dados pessoais 
e página com anotações ref. ao primeiro contrato)

- Comprovante de endereço
- Declaração de Bens assinada e atualizada nos termos do 

Decreto 41.865, de 16-6-97
- 1 foto digitalizada no formato 3x4.

referente ao EDITAL ATAC/FM/39/2021, com base na RESOLU-
ÇÃO 7955/2020.

Candidatos inscritos: nº 1 - Dr. Arnaldo Amado Ferreira 
Neto; nº 2 - Dr. Camilo Partezani Helito; nº 3 - Dr. Riccardo 
Gomes Gobbi

INÍCIO DO CONCURSO: 6 de dezembro de 2021
Os candidatos deverão se apresentar às 7h15 do dia 6 de 

dezembro de 2021, na Sala do CETEC, nº 2305, 2º andar do Pré-
dio da Faculdade de Medicina da USP, Avenida Doutor Arnaldo, 
455 - São Paulo/SP, CEP 01246-903.

Pelo presente ficam convocados os candidatos e os mem-
bros da Comissão Julgadora.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU
 EDITAL Nº 084/2021/FOB(ATAc)
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início no dia 23 de novembro de 2021, às 7h30min, 

por meio de plataforma digital a qual permita o acesso à dis-
tância, o Processo Seletivo para contratação docente por tempo 
determinado de 01 (um) professor contratado I (MS-1), junto ao 
Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde coletiva, 
para atender as necessidades do Curso de Medicina da FOB-
-USP com ênfase nos ambientes de ensino de Atenção Integral à 
Saúde, Laboratório de Habilidades e Simulação e Sistemas Orgâ-
nicos Integrados, nos termos do edital nº 073/2021/FOB(ATAc), 
de abertura de inscrições, publicado no D.O.E. de 15.10.2021, 
para o qual estão inscritos os candidatos Graduados: Nelly Kim 
Oliveira Sousa Moura, Marcela Fiori Gomes da Costa, Camille 
Pereira Caetano e Bruna Meyer de Mattos Corres. Ficam, pelo 
presente edital, convocados os candidatos e a Comissão de 
Seleção. Os links de acesso ao processo seletivo serão encami-
nhados oportunamente.

________
EDITAL Nº 085/2021/FOB(ATAc)
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início no dia 29 de novembro de 2021, às 7h30min, 

por meio de plataforma digital a qual permita o acesso à 
distância, o Processo Seletivo para contratação docente por 
tempo determinado de 01 (um) professor contratado I (MS-1), 
junto ao Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde 
coletiva, para atender as necessidades do Curso de Medicina 
da FOB-USP com ênfase nos ambientes de ensino de Atenção 
Integral à Saúde e Sistemas Orgânicos Integrados, nos termos 
do edital nº 074/2021/FOB(ATAc), de abertura de inscrições, 
publicado no D.O.E. de 15.10.2021, para o qual está inscrito o 
candidato Graduado: Taylor Endrigo Toscano Olivo. Fica, pelo 
presente edital, convocado o candidato e a Comissão de Seleção. 
Os links de acesso ao processo seletivo serão encaminhados 
oportunamente.

____________
EDITAL Nº 086/2021/FOB(ATAc)
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início no dia 06 de dezembro de 2021, às 7h30min, 

por meio de plataforma digital a qual permita o acesso à 
distância, o Processo Seletivo para contratação docente por 
tempo determinado de 01 (um) professor contratado III (MS-3), 
junto ao Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde 
coletiva, para atender as necessidades do Curso de Medicina 
da FOB-USP com ênfase nos ambientes de ensino de Atenção 
Integral à Saúde (Modalidade Atenção Básica) e Laboratório 
de Habilidades e Simulação, nos termos do edital nº 075/2021/
FOB(ATAc), de abertura de inscrições, publicado no D.O.E. de 
15.10.2021, para o qual estão inscritos os candidatos Doutores: 
Adriana Sierra Assencio Almeida Barbosa, Bruno Martinelli, 
Mariana Alvarez Arantes e Aline Papin Roedas da Silva. Ficam, 
pelo presente edital, convocados os candidatos e a Comissão de 
Seleção. Os links de acesso ao processo seletivo serão encami-
nhados oportunamente.

________
EDITAL Nº 087/2021/FOB(ATAc)
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início no dia 02 de dezembro de 2021, às 7h30min, 

por meio de plataforma digital a qual permita o acesso à 
distância, o Processo Seletivo para contratação docente por 
tempo determinado de 01 (um) professor contratado I (MS-1), 
junto ao Departamento de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde 
coletiva, para atender as necessidades do Curso de Medicina 
da FOB-USP com ênfase nos ambientes de ensino de Atenção 
Integral à Saúde (Modalidade Hospitalar) e Sistemas Orgânicos 
Integrados, nos termos do edital nº 076/2021/FOB(ATAc), de 
abertura de inscrições, publicado no D.O.E. de 15.10.2021, para 
o qual estão inscrita a candidata Graduada: Michele Madeira 
Brandao. Fica, pelo presente edital, convocada a candidata e a 
Comissão de Seleção. Os links de acesso ao processo seletivo 
serão encaminhados oportunamente.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trin-

ta) dias, de BRUNO FERRARI DE CARVALHO COSTA, RG nº 
38465944-5, na função/perfil: PR ASS ADMINISTRATIVOS/Téc-
nico em administração da Carreira de Profissionais de Apoio ao 
Ensino, Pesquisa e Extensão – Edital de Abertura de Concurso 
nº 69/2018.

 Fica autorizada a prorrogação da admissão, por 30 (trinta) 
dias, de SENILDA RODRIGUES DE SOUZA, RG nº 45740421-8, na 
função/perfil: TECNICO ENFERMAGEM/Técnico de enfermagem 
da Carreira de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e 
Extensão – Edital de Abertura de Concurso nº 97/2019.

 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão 

de Gestão de Pessoal, torna pública a desistência de PRISCILA 
OLIVEIRA SILVA SODRE, inscrito sob nº 4758892-6, aprovado 
em 153º lugar, no Concurso Público para a função de PR ASS 
ADMINISTRATIVOS / Técnico em administração da Carreira de 
Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, do Edital 
de Abertura 69/2018 - junto à UNICAMP, tendo em vista sua 
desistência.

DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão 

de Gestão de Pessoal, torna pública a desistência de HENRI 
MARANGHETTI LOURENCO, inscrito sob nº 47621036, aprovado 
em 160º lugar, no Concurso Público para a função de PR ASS 
ADMINISTRATIVOS / Técnico em administração da Carreira de 
Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, do Edital 
de Abertura 69/2018 - junto à UNICAMP, por não atender a 
convocação publicada em 5 de Novembro de 2021.

DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divi-

são de Gestão de Pessoal, torna pública a desistência de 
PAULA ROCHA LEMOS, inscrito sob nº 46600663, aprovado 
em 163º lugar, no Concurso Público para a função de PR ASS 
ADMINISTRATIVOS / Técnico em administração da Carreira de 
Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, do Edital 
de Abertura 69/2018 - junto à UNICAMP, por não atender a 
convocação publicada em 5 de Novembro de 2021.

 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divi-

são de Gestão de Pessoal, torna pública a desistência de ANA 
LUIZA DE OLIVEIRA, inscrito sob nº 46503510, aprovado em 13º 
lugar, no Concurso Público para a função de PR TECNOLOGIA 
INFO COM / Desenhista de páginas da internet da Carreira de 
Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, do Edital 

7. O julgamento do memorial e a avaliação da prova pública 
de arguição serão expressos mediante nota global, atribuída 
após a arguição de todos os candidatos, devendo refletir o 
desempenho na arguição, bem como o mérito dos candidatos.

§ 1º – O mérito dos candidatos será julgado com base no 
conjunto de suas atividades que poderão compreender:

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática;
III – atividades de formação e orientação de discípulos;
IV – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
V – atividades profissionais, ou outras, quando for o caso;
VI – diplomas e outras dignidades universitárias.
§ 2º – A Comissão Julgadora considerará, de preferência, os 

títulos obtidos, os trabalhos e demais atividades realizadas após 
a obtenção do título de doutor.

8. A prova de avaliação didática destina-se a verificar a 
capacidade de organização, a produção ou o desempenho 
didático do candidato.

§ 1º - A prova de avaliação didática será pública, correspon-
dendo a uma aula no nível de pós-graduação, com a duração 
mínima de quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará 
sobre o programa da área de conhecimento acima mencionada, 
nos termos do artigo 137 do Regimento Geral da USP e das 
seguintes normas:

I – a Comissão Julgadora, com base no programa do 
concurso, organizará uma lista de dez pontos, da qual os can-
didatos tomarão conhecimento imediatamente antes do sorteio 
do ponto;

II – o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

III – a realização da prova far-se-á vinte e quatro horas 
após o sorteio do ponto as quais serão de livre disposição do 
candidato, não se exigindo dele nesse período a realização de 
outras atividades;

IV – o candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário;

V – 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;

VI – quando atingido o 60º (sexagésimo) minuto de prova, a 
Comissão Julgadora deverá interromper o candidato;

VII – se a exposição do candidato encerrar-se aquém do 40º 
minuto de prova, deverão os examinadores conferir nota zero ao 
candidato na respectiva prova;

VIII – as notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

§ 2º - Cada membro da Comissão Julgadora poderá formu-
lar perguntas sobre a aula ministrada, não podendo ultrapassar 
o prazo de quinze minutos, assegurado ao candidato igual 
tempo para a resposta.

9. A prova prática consistirá em trabalho de projeto, ou 
trabalho experimental ou estudo de caso, reger-se-á pelas 
seguintes normas:

I – A comissão julgadora elaborará uma lista de no mínimo 
cinco temas, com base no programa do concurso, para subse-
quente sorteio, dando-se conhecimento aos candidatos antes 
do início da prova;

II - O candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados se 
entender que não pertencem ao programa do concurso, cabendo 
à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a procedência da 
alegação;

III – A prova terá duração máxima de 5 horas, contadas a 
partir do instante em que o candidato receber as especificações 
do trabalho a ser realizado, sendo livre a consulta à documen-
tação desejada;

IV – Se o número de candidatos o exigir, eles serão divididos 
em grupos, observada a ordem de inscrição para fim de sorteio 
e realização da prova;

V – Os temas de natureza experimental devem ser compatí-
veis com os recursos disponíveis no Departamento;

VI – Na prova prática é permitida a utilização de compu-
tador, sujeita a explícita anuência da comissão julgadora, que 
deverá examinar o equipamento antes da realização da prova.

10.  O julgamento do concurso de livre-docência será feito 
de acordo com as seguintes normas:

I – a nota da prova escrita será atribuída após concluído o 
exame das provas de todos os candidatos;

II – a nota da prova de avaliação didática será atribuída 
imediatamente após o término das provas de todos os candi-
datos;

III – o julgamento do memorial e a avaliação da prova 
pública de arguição serão expressos mediante nota global nos 
termos do item 7 deste edital;

IV – concluída a defesa de tese ou de texto, de todos os can-
didatos, proceder-se-á ao julgamento da prova com atribuição 
da nota correspondente;

V – o julgamento da prova prática ocorrerá nos termos do 
artigo 09 deste edital.

11.  As notas variarão de zero a dez, podendo ser aproxima-
das até a primeira casa decimal.

12.  Ao término da apreciação das provas, cada examinador 
atribuirá, a cada candidato, uma nota final que será a média 
ponderada das notas parciais por ele conferidas.

13.  Findo o julgamento, a Comissão Julgadora elaborará 
relatório circunstanciado sobre o desempenho dos candidatos, 
justificando as notas.

§ 1º- Poderão ser anexados ao relatório da Comissão Julga-
dora relatórios individuais de seus membros.

§ 2º - O relatório da Comissão Julgadora será apreciado 
pela Congregação/órgão, para fins de homologação, após exame 
formal, no prazo máximo de sessenta dias.

14.  O resultado será proclamado imediatamente pela 
Comissão Julgadora em sessão pública.

Parágrafo único – Serão considerados habilitados os can-
didatos que alcançarem, da maioria dos examinadores, nota 
final mínima sete.

15. Maiores informações, bem como as normas pertinentes 
ao concurso e programas completos das áreas / especialida-
des, encontram-se à disposição dos interessados no Serviço 
de Órgãos Colegiados e Concursos da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo, devendo ser solicitadas pelo e-mail 
svorcc.poli@usp.br.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP 72/2021 - CONVOCAÇÃO
Tendo em vista a desistência da primeira candidata classi-

ficada, a Faculdade de Educação da USP convoca a candidata 
Luciana Eliza dos Santos a entrar em contato com o Centro de 
Serviços Compartilhados em Recursos Humanos (e-mail: svpes-
fe@usp.br), no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir 
do dia seguinte ao da presente publicação, munida de todos os 
documentos, para dar andamento a sua contratação, conforme 
Edital FEUSP 56/2021 de Abertura de Processo Seletivo e Edital 
FEUSP 68/2021 de Resultado Final/Classificação e Homologação, 
para a função de Professor Contratado III (Doutor), sob pena de 
ser considerada desistente do Processo Seletivo.

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL ATAC/

FM/80/2021 - CONVOCAÇÃO
A Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina 

da USP comunica a data da realização do Concurso à Livre-
-Docência do Departamento de Ortopedia e Traumatologia, 

5. Aquisição, Tratamento e Uso de Informações Espaciais – 
Subárea: Geoprocessamento Aplicado à Engenharia.

6. Aquisição, Tratamento e Uso de Informações Espaciais 
– Subárea: Topografia, Geodésia e Cartografia Aplicadas à 
Engenharia.

O concurso será regido pelos princípios constitucionais, 
notadamente o da impessoalidade, bem como pelo disposto no 
Estatuto e no Regimento Geral da Universidade de São Paulo e 
no Regimento da Escola Politécnica da USP.

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 
requerimento dirigido à Diretora da Escola Politécnica, contendo 
dados pessoais e área de conhecimento (especialidade) do 
Departamento a que concorre, acompanhado dos seguintes 
documentos:

I – documentos de identificação (RG e CPF ou passaporte);
II – memorial circunstanciado, em português ou inglês, no 

qual sejam comprovados os trabalhos publicados, as atividades 
realizadas pertinentes ao concurso e as demais informações que 
permitam avaliação de seus méritos, em formato digital;

III – prova de que é portador do título de Doutor, outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

IV – tese original ou texto que sistematize criticamente a 
obra do candidato ou parte dela, em português ou inglês, em 
formato digital;

V – elementos comprobatórios do memorial referido no 
inciso II, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais 
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até 
o último dia útil que antecede o início do concurso;

VI – prova de quitação com o serviço militar para candida-
tos do sexo masculino;

VII – título de eleitor;
VIII – certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstan-

ciada emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do 
início do período de inscrições.

§ 1º - No memorial previsto no inciso II, o candidato deverá 
salientar o conjunto de suas atividades didáticas e contribuições 
para o ensino.

§ 2º - Não serão admitidos como comprovação dos itens 
constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou 
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo 
próprio candidato.

§ 3º - Para fins do inciso III, não serão aceitas atas de defesa 
sem informação sobre homologação quando a concessão do 
título de Doutor depender dessa providência no âmbito da 
Instituição de Ensino emissora, ficando o candidato desde já 
ciente de que neste caso a ausência de comprovação sobre tal 
homologação implicará o indeferimento de sua inscrição.

§ 4º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados 
das exigências referidas nos incisos VI e VII, desde que as 
tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

§ 5º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos VI, VII e VIII, devendo comprovar que se 
encontram em situação regular no Brasil.

§ 6º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

§ 7º - Não serão aceitas inscrições pelo correio, e-mail 
ou fax.

§ 8º - É de integral responsabilidade do candidato a realiza-
ção do upload de cada um de seus documentos no campo espe-
cífico indicado pelo sistema constante do link https://uspdigital.
usp.br/gr/admissao, ficando o candidato desde já ciente de que 
a realização de upload de documentos em ordem diversa da ali 
estabelecida implicará o indeferimento de sua inscrição.

§ 9º - É de integral responsabilidade do candidato a apre-
sentação de seus documentos em sua inteireza (frente e verso) 
e em arquivo legível, ficando o candidato desde já ciente de 
que, se não sanar durante o prazo de inscrições eventual irre-
gularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, sua 
inscrição será indeferida.

§ 10 - Não será admitida a apresentação extemporânea 
de documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.

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

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
máximo de cento e vinte dias, a contar da data da publicação 
no Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de 
acordo com o artigo 166, parágrafo segundo, do Regimento 
Geral da USP.

3. As provas constarão de:
I – prova escrita;
II – defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente 

a obra do candidato ou parte dela;
III – julgamento do memorial com prova pública de argui-

ção;
IV – avaliação didática.
V – prova prática.
§ 1º - A convocação dos inscritos para a realização das 

provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
§ 2º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário 

estabelecido não poderão realizar as provas.
4. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral 

e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto no art. 
139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

§ 1º - A comissão organizará uma lista de dez pontos, com 
base no programa do concurso e dela dará conhecimento aos 
candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto, 
sendo permitido exigir-se dos candidatos a realização de outras 
atividades nesse período.

§ 2º - O candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação.

§ 3º - Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

§ 4º - Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos.

§ 5º - As anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela Comissão e anexadas ao texto final.

§ 6º - 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.

§ 7º - Cada prova será avaliada, individualmente, pelos 
membros da Comissão Julgadora.

§ 8º - O candidato poderá utilizar microcomputador para a 
realização da prova escrita, mediante solicitação por escrito à 
Comissão Julgadora, nos termos da Circ.SG/Co/70, de 5/9/2001, 
e decisão da Congregação em sessão de 28/02/2002.

5. Na defesa pública de tese ou de texto elaborado, os 
examinadores levarão em conta o valor intrínseco do trabalho, o 
domínio do assunto abordado, bem como a contribuição original 
do candidato na área de conhecimento pertinente.

6. Na defesa pública de tese ou de texto serão obedecidas 
as seguintes normas:

I – a tese ou texto será enviado a cada membro da Comis-
são Julgadora, pelo menos trinta dias antes da realização da 
prova;

II – a duração da arguição não excederá de trinta minutos 
por examinador, cabendo ao candidato igual prazo para a 
resposta;

III – havendo concordância entre o examinador e o candi-
dato, poderá ser estabelecido o diálogo entre ambos, observado 
o prazo global de sessenta minutos.
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