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FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

RETIFICAÇÃO do Edital FEUSP 15/2022 (abertura de inscrições para processo seletivo). Publicado 

no D.O.E. de 15/02/2022, página 234 Onde se lê: 2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, 

exclusivamente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no período acima 

indicado, devendo o candidato apresentar requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de 

Educação, contendo dados pessoais e Área de conhecimento (especialidade) a que concorre, 

acompanhado dos seguintes documentos: I. Documento de identificação (RG, CRNM ou 

passaporte); II. CPF (para candidatos brasileiros); III. Prova de que é portador do título de Doutor 

(para Professor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), outorgado ou 

reconhecido pela USP ou de validade nacional, ou, caso esteja concorrendo à contratação como 

Professor Contratado I, portador de diploma de graduação, outorgado ou revalidado pela USP 

ou de validade nacional; IV. Memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos publicados, 

das atividades realizadas pertinentes ao certame e das demais informações que permitam 

avaliação de seus méritos, em formato digital. 2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, 

e-mail, fax, ou qualquer outro meio. 2.2. No ato da inscrição, os candidatos com deficiência 

deverão apresentar solicitação para que se providenciem as condições necessárias para a 

realização das provas. 2.3. Para fins do inciso III, não serão aceitas atas de defesa sem 

informação sobre homologação quando a concessão do título de Doutor ou de Mestre 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. 2.4. 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. 2.5. É de integral responsabilidade do 

candidato a realização do upload de cada um de seus documentos no campo específico 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. 2.6. É de integral responsabilidade do 

candidato a apresentação 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 irregularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, sua inscrição será 

indeferida. 2.7. Não será admitida a apresentação extemporânea de documentos pelo 

candidato, ainda que em grau de recurso. Leia-se: 2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, 

exclusivamente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no período acima 

indicado, devendo o candidato apresentar requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de 

Educação, contendo dados pessoais e Área de conhecimento (especialidade) a que concorre, 

acompanhado dos seguintes documentos: I. Documento de identificação (RG, CRNM ou 

passaporte); II. CPF (para candidatos brasileiros); III. Prova de que é portador do título de Doutor 

(para Professor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), outorgado ou 

reconhecido pela USP ou de validade nacional, ou, caso esteja concorrendo à contratação como 

Professor Contratado I, portador de diploma de graduação, outorgado ou revalidado pela USP 

ou de validade nacional; IV. Memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos publicados, 

das atividades realizadas pertinentes ao certame e das demais informações que permitam 

avaliação de seus méritos, em formato digital. V- Comprovação de vacinação contra a Covid-19 

(esquema vacinal completo) e de eventuais doses de reforço. 2.1. Não serão recebidas inscrições 

pelo correio, e-mail, fax, ou qualquer outro meio. 2.2. No ato da inscrição, os candidatos com 

deficiência deverão apresentar solicitação para que se providenciem as condições necessárias 



para a realização das provas. 2.3. Para fins do inciso III, não serão aceitas atas de defesa sem 

informação sobre homologação quando a concessão do título de Doutor ou de Mestre 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. 2.4. 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. 2.5. Para fins do inciso V, ressalvado o 

disposto no subitem 2.6, serão aceitos como comprovante: 2.5.1. o cartão físico de vacinação 

fornecido no posto onde a pessoa foi vacinada; 2.5.2. o certificado nacional de vacinação de 

Covid-19, disponível no aplicativo ou na versão web do Conecte SUS Cidadão 

(https://conectesus.saude.gov.br/home); 2.5.3. o certificado digital de vacinação contra a 

Covid-19 disponível no aplicativo Poupatempo Digital; 2.5.4. eventuais passaportes da vacina 

instituídos pelo Poder Público, desde que seja possível verificar sua autenticidade. 2.6. 

Excepcionalmente, caso o candidato esteja dispensado de receber vacinas contra a Covid-19 por 

razões médicas, deverá apresentar documentação apta a comprovar a dispensa, a qual será 

analisada pelas instâncias competentes da Universidade, indeferindo-se a inscrição na hipótese 

de a documentação não se prestar à dispensa pretendida. 2.7. É de integral responsabilidade do 

candidato a realização do upload de cada um de seus documentos no campo específico 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. 2.8. É de integral responsabilidade do 

candidato a apresentação 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 irregularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, sua inscrição será 

indeferida. 2.9. Não será admitida a apresentação extemporânea de documentos pelo 

candidato, ainda que em grau de recurso 


