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Caso haja desistência de candidatos, este calendário poderá 
ser alterado a qualquer tempo.

FACULDADE DE DIREITO, 19 de novembro de 2019.

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTA-

BILIDADE
EDITAL FEA Nº 40/2019
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

da Universidade de São Paulo convoca a candidata: 1ª classifica-
da PAULA SARITA BIGIO SCHNAIDER NISSIMOFF, a comparecer 
ao Serviço de Pessoal da FEA/USP, sito à Av. Prof. Luciano Gual-
berto nº 908, FEA 1, Sala 107c - Cidade Universitária - São Paulo 
- SP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação 
deste Edital, das 10 às 12 horas e das 14 às 17 horas, munida 
de todos os documentos para dar andamento ao provimento 
do cargo de Professor Doutor, conforme Edital FEA 14/2019 de 
Abertura de Inscrições ao Concurso Público de Títulos e Provas 
visando o Provimento de um Cargo de Professor Doutor, no 
Departamento de Administração da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, 
publicado no D.O. de 25/05/2019 e Comunicado homologando o 
resultado do concurso, publicado no D.O. de 15/11/2019.

 EDITAL FEA Nº 41/2019
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

da USP convoca o candidato: 1º classificado LEANDRO DOS 
SANTOS MACIEL, a comparecer ao Serviço de Pessoal da FEA/
USP, sito à Av. Prof. Luciano Gualberto nº 908, FEA 1, Sala 107c 
- Cidade Universitária - São Paulo - SP, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a partir da publicação deste Edital, das 10 às 12 horas 
e das 14 às 17 horas, munido de todos os documentos para 
dar andamento ao provimento do cargo de Professor Doutor, 
conforme Edital FEA 15/2019 de Abertura de Inscrições ao Con-
curso Público de Títulos e Provas visando o Provimento de um 
Cargo de Professor Doutor, no Departamento de Administração 
da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo, publicado no D.O. de 25/05/2019 e 
Comunicado homologando o resultado do concurso, publicado 
no D.O. de 15/11/2019.

 EDITAL FEA Nº 42/2019
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 

da USP convoca o candidato: 1º classificado EDUARDO DA SILVA 
FLORES, a comparecer ao Serviço de Pessoal da FEA/USP, sito à 
Av. Prof. Luciano Gualberto nº 908, FEA 1, Sala 107c - Cidade 
Universitária - São Paulo - SP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
partir da publicação deste Edital, das 10 às 12 horas e das 14 às 
17 horas, munido de todos os documentos para dar andamento 
ao provimento do cargo de Professor Doutor, conforme Edital 
FEA 25/2019 de Abertura de Inscrições ao Concurso Público 
de Títulos e Provas visando o Provimento de um Cargo de 
Professor Doutor, no Departamento de Contabilidade e Atuária 
da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo, publicado no D.O. de 02/07/2019 e 
Comunicado homologando o resultado do concurso, publicado 
no D.O. de 15/11/2019.

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE 
DE RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABI-

LIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Edital FEA-RP 042/2019
O Diretor da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
aprovou, “ad referendum” do Conselho Técnico-Administrativo 
- CTA, em 18/11/2019, as inscrições e a composição da Comissão 
de Seleção referentes ao processo seletivo para contratação 
de 01 (um) docente por prazo determinado, como Professor 
Contratado III (Doutor) e Professor Contratado II (Mestre), para 
o Departamento de Contabilidade - Edital FEA-RP 035/2019, 
publicado no D.O.E. em 15/10/2019:

Candidatos com título de Doutor:
André Machado da Silva
Luana Zanetti Trindade Ferraz
Rafael Moreira Antônio
Candidatos com título de Mestre
Bruno Meggiato Grabert
Laís Manfiolli Figueira
Mariana Titoto Marques
Comissão de Seleção:
Titulares:
Rosana Carmen de Meiroz Grillo Gonçalves – Professora 

Associada do Departamento de Contabilidade da FEA-RP/USP;
Ildeberto Aparecido Rodello – Professor Doutor do Departa-

mento de Administração da FEA-RP/USP;
Alexandre Chibebe Nicolella - Professor Doutor do Departa-

mento de Economia da FEA-RP/USP.
Suplentes:
Adriana Maria Procópio de Araujo – Professora Titular do 

Departamento de Contabilidade da FEA-RP/USP;
Silvia Ines Dallavalle de Padua - Professora Associada do 

Departamento de Administração da FEA-RP/USP;
Walter Belluzzo Júnior - Professor Associado do Departa-

mento de Economia da FEA-RP/USP.
Republicado por ter saído com incorreções.
 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABI-

LIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Edital FEA-RP 043/2019
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início, no dia 25 de novembro de 2019, às 8h, na 

sala 43 do Bloco B-2 da FEA-RP/USP, à Avenida dos Bandei-
rantes, 3900, o Processo Seletivo para contratação de 01 (um) 
docente por prazo determinado, como Professor Contratado III 
(Doutor), conforme Edital FEA-RP 035/2019, publicado no DOE 
de 15/10/2019, no qual estão inscritos os candidatos André 
Machado da Silva, Luana Zanetti Trindade Ferraz e Rafael 
Moreira Antônio.

A Comissão de Seleção fica assim constituída: Rosana 
Carmen de Meiroz Grillo Gonçalves – Professora Associada 
do Departamento de Contabilidade da FEA-RP/USP; Ildeberto 
Aparecido Rodello – Professor Doutor do Departamento de 
Administração da FEA-RP/USP e Silvia Ines Dallavalle de Padua 
- Professora Associada do Departamento de Administração da 
FEA-RP/USP.

Ficam, pelo presente, convocados os candidatos e a Comis-
são de Seleção.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 Retificação do Edital 102/2019, publicado Diário Oficial 

Poder Executivo - Seção I São Paulo, 129 (219) – 183, terça-feira, 
19 de novembro de 2019

Onde se lê: “ FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP Nº 102/2019
O Diretor da Faculdade de Educação da Universidade de
São Paulo torna público a todos os interessados que, con-

forme aprovação ‘ad-referendum’ do Conselho Técnico Adminis-
trativo - CTA, em 19 de setembro de 2019, estarão abertas...”

Leia-se:”FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP Nº 102/2019
O Diretor da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo torna público a todos os interessados que, conforme
aprovação ‘ad-referendum’ do Conselho Técnico 

Administrativo - CTA, em 18 de novembro de 2019, 
estarão abertas...”

V – a prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VI – cada prova será avaliada pelos membros da comissão 
julgadora, individualmente.

VIII – serão considerados habilitados para a 2ª. Fase os(as) 
candidatos(as) que obtiverem da maioria dos membros da 
comissão julgadora, nota mínima sete.

IX – a comissão julgadora apresentará, em sessão pública, 
as notas recebidas pelos candidatos.

5. Participarão da segunda fase somente os candidatos 
aprovados na primeira fase.

II – Segunda fase: PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGA-
MENTO DO MEMORIAL E PROVA DIDÁTICA

Prova pública de arguição e julgamento do memorial
6. O julgamento do memorial, expresso mediante nota 

global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito 
do candidato.

Parágrafo único – No julgamento do memorial, a comissão 
apreciará:

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
IV – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V - diplomas e outras dignidades universitárias.
Prova Didática
7. A prova didática será pública, com a duração mínima de 

quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre o pro-
grama da área de conhecimento acima mencionada, nos termos 
do artigo 137 do Regimento Geral da USP.

I – a comissão julgadora, com base no programa do concur-
so, organizará uma lista de dez pontos, da qual os candidatos 
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 – o sorteio do ponto será feito vinte e quatro horas antes 
da realização da prova didática, sendo vedado ao candidato 
renunciar a esse prazo;

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

V – se o número de candidatos exigir, serão divididos em 
grupos de no máximo três, observada a ordem de inscrição, para 
fins de sorteio e realização da prova.

JULGAMENTO DA 2ª FASE
8. 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 nas duas fases, observados os pesos 
mencionados no item 3.

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

10. A nota obtida pelo candidato aprovado na prova escrita 
irá compor a média final da segunda fase.

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

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

13. A indicação dos candidatos será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas.

14. Serão propostos para nomeação os 2 candidatos que 
obtiverem o maior número de indicações da comissão julgadora, 
observando-se o artigo 146 do Regimento Geral da USP para o 
caso de empate de indicações.

15. A posse dos candidatos indicados ficará sujeita à 
aprovação em exame médico realizado pelo Departamento de 
Perícias Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, 
VI da Lei nº 10.261/68.

16. A nomeação dos docentes aprovados no concurso, assim 
como as demais providências decorrentes serão regidas pelos 
termos da Resolução 7271 de 2016.

17. O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatí-
cio exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do Regimento 
Geral da USP.

18. O concurso terá validade imediata e serão propostos 
para nomeação somente os dois primeiros candidatos indicados 
para os cargos postos em concurso.

19. Os candidatos serão convocados para posse pelo Diário 
Oficial do Estado. Maiores informações bem como as normas 
pertinentes ao concurso, encontram-se à disposição dos interes-
sados na Divisão de Apoio à Pesquisa, Ensino, Cultura e Extensão 
do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, situado à 
Avenida Nazaré, 268, Ipiranga, SP, CEP 04262-000, telefone: 
2065-8075, e-mail: acadmp@usp.br

São Paulo, 18 de novembro de 2019
Profa. Dra. Solange Ferraz de Lima
Diretora

 FACULDADE DE DIREITO
 FACULDADE DE DIREITO
COMUNICADO Nº 21/2019
CALENDÁRIO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR 

DOUTOR
DO DEPARTAMENTO DE DIREITO PENAL, MEDICINA FOREN-

SE E CRIMINOLOGIA - EDITAL FD 02/2019
Calendário
ALTERAÇÃO DE MEMBRO DA BANCA E DESISTÊNCIA DE 

CANDIDATO
Candidatos:
Grupo 1: Michel François Drizul Havrenne e Leandro Sarcedo
Grupo 2: Anna Cecília Santos Chaves, Heidi Rosa Florêncio 

Neves e Rodrigo José Fuziger
Período: 28.11 a 03.12.2019
BANCA EXAMINADORA:
Professor Titular Renato de Mello Jorge Silveira (DPM)
Professor Titular Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró 

(DPC)
Professor Associado Carlos Eduardo Adriano Japiassú (UERJ)
CALENDÁRIO:
• - dia 28 de novembro de 2019 (quinta-feira), na Sala 

Visconde de São Leopoldo
às 10h00 - entrega da lista de pontos para a prova escrita 

(todos os candidatos)
• - dia 29 de novembro de 2019 (sexta-feira), na Sala da 

Congregação
às 10h00 - sorteio do ponto e prova escrita (todos os 

candidatos)
• - dia 02 de dezembro de 2019 (segunda-feira), na Sala 

da Congregação
às 09h00 – entrega da lista de pontos e sorteio para a 

prova didática dos candidatos: Michel François Drizul Havrenne 
e Leandro Sarcedo (1º grupo)

às 14h00 - entrega da lista de pontos e sorteio para a prova 
didática dos candidatos: Anna Cecília Santos Chaves, Heidi Rosa 
Florêncio Neves e Rodrigo José Fuziger (2º grupo)

• - dia 03 de dezembro de 2019 (terça-feira), na Sala da 
Congregação

às 09h00 – Prova didática dos candidatos Michel François 
Drizul Havrenne e Leandro Sarcedo (1º grupo)

às 14h00 - Prova didática dos candidatos Anna Cecília 
Santos Chaves, Heidi Rosa Florêncio Neves e Rodrigo José 
Fuziger. (2º grupo)

às 17h15 - Leitura das provas escritas de todos os candi-
datos e candidatas.

às 18h30 - Julgamento final do concurso.

 ESCOLA SUPERIOR 
DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/095-2019
Em cumprimento às disposições constantes da legislação 

vigente, realizou-se nos dias 18 e 19 de novembro de 2019, na 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, em Piracicaba, 
o processo seletivo para contratação por prazo determinado de 
um PROFESSOR CONTRATADO II, junto ao Departamento de 
Ciências Exatas, na área: “Estatística com Aplicações em Expe-
rimentação Agronômica”, tendo inscrita a candidata: Mestre 
Cristiane Mariana Rodrigues da Silva.

A Comissão Julgadora foi constituída pelos Professores: 
Renata Alcarde Sermarini, do LCE/ESALQ/USP; Elizabeth Mie 
Hashimoto, da UTFPR/Londrina; Giovana Fumes Ghantous, da 
FZEA/USP. A Comissão foi presidida pela Profa. Renata Alcarde 
Sermarini, que elaborou o seguinte Relatório:

PROVAS
Média
Examinador - Prova
Didática - Prova Escrita
Ponderada
Profa. Renata Alcarde Sermarini - 7,5 - 6,5 - 7,1
Profa. Elizabeth Mie Hashimoto - 7,3 - 6,7 - 7,1
Profa. Giovana Fumes Ghantous - 7,3 - 6,6 - 7,0
Em vista dos resultados, a Comissão Julgadora, abaixo-

-assinada, propõe ao Conselho Técnico Administrativo da Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, o nome da MESTRE 
CRISTIANE MARIANE RODRIGUES DA SILVA, para contratação 
por prazo determinado como Professor Contratado II, junto ao 
Departamento de Ciências Exatas.

O Diretor da ESALQ/USP, aprovou “ad referendum” do CTA 
o Relatório da Comissão Julgadora.

 MUSEU PAULISTA
 MUSEU PAULISTA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Edital  DAPECE no. 003/2019
Abertura de inscrições ao concurso público para provimento 

de dois cargos de Professor Doutor para o Departamento de 
Acervo e Curadoria do Museu Paulista da Universidade de São 
Paulo, na área de Cultura Material, História do Brasil e Museus 
(Processo no. 19.1.341.33.9). A Diretora do Museu Paulista da 
Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, de acordo com o decidido pelo Conselho Deliberativo em 
sessão ordinária realizada em 11 de novembro de 2019, estarão 
abertas pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir das 9 horas 
(horário oficial de Brasília) do dia 23 de novembro de 2019 
até às 23h59m do dia 20 de fevereiro de 2020, as inscrições 
ao concurso público de títulos e provas para provimento de 02 
(dois) cargos de Professor Doutor, referência MS-3, em Regime 
de RDIDP (Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesqui-
sa), claros/cargos nºs 1236393 e 1236407, com o salário de R$ 
11.069,17 (maio/2019) nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do 
Regimento Geral da USP, e obedecendo ao programa que segue:

1- Curadoria em museus de história
2- Estudos de coleções em museus de história
3- Pesquisa histórica e exposições em museus de história
4- Museus de história e fontes iconográficas
5- Museus de história e fontes tridimensionais
6- Práticas colecionistas e museus
7- História das representações sociais e museus
8- História do quotidiano e museus
9- História das relações de trabalho e museus
10- Museus de história no Brasil
11- Gestão de processos museológicos
1. O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
do Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Os pedidos de 
inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao no período acima indicado, 
devendo o (a) candidato (a) apresentar requerimento dirigido à 
Diretora do Museu Paulista contendo dados pessoais e número 
do presente edital do concurso, anexando os seguintes docu-
mentos digitalizados:

I- comprovante de título de doutor;
II – 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;

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;
VI – documento de identificação com foto, de preferência R.G.
§ 1º - Elementos comprobatórios do memorial referido no 

inciso II, tais como maquetes e obras de arte ou outros materiais 
que não puderem ser digitalizados, deverão ser apresentados 
até às 17 horas do último dia útil que antecede o início do 
concurso, no endereço mencionado no artigo 19.

§ 2º - 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.

§ 3º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se 
encontram em situação regular no Brasil.

§ 4º - 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.

§ 5º - 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.

2. As inscrições serão julgadas pelo Conselho Deliberativo 
do Museu Paulista em seu aspecto formal, publicando-se a 
decisão em edital.

§ único – O concurso deverá realizar-se no prazo de trinta 
a cento e vinte dias, a contar da data da publicação no Diário 
Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo com o 
artigo 134, parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

3. O concurso será realizado segundo critérios objetivos, 
em duas fases, por meio de atribuição de notas em provas, 
assim divididas:

1ª. Fase (eliminatória) – prova escrita (peso 4)
2ª. Fase – prova didática (peso 2) e prova pública de argui-

ção e julgamento do memorial (peso 4)
§ 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.
I – Primeira fase: PROVA ESCRITA – caráter eliminatório.
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.

I – a comissão organizará uma lista de dez pontos, com 
base no programa de concurso e dela dará conhecimento aos 
candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto;

II – sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

III – durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos;

IV – 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;

 RETIFICAÇÃO
No Edital ATAC 136/2019 de abertura de inscrições ao 

concurso público de títulos e provas visando ao provimento 
de 01 (um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3.1, em 
Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, junto 
à área de Enfermagem Materno-Infantil do Departamento de 
Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica (ENP) da Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo, publicado no DOE 
em 15/11/2019, Poder Executivo - Seção I, página 277.

ONDE SE LÊ:
3. - As provas constarão de:
I – julgamento do memorial com prova pública de arguição 

- peso 05;
II – prova didática - peso 03;
III – outra prova, a critério da Unidade - peso 02.
LEIA-SE
3. - As provas constarão de:
I – julgamento do memorial com prova pública de arguição 

- peso 05;
II – prova didática - peso 03;
III – prova escrita - peso 02.
São Paulo, 21 de novembro de 2019.
Profª Drª Regina Szylit
Diretora
 RETIFICAÇÃO
No Edital ATAC 137/2019 de abertura de inscrições ao con-

curso público de títulos e provas visando ao provimento de 02 
(dois) cargos de Professor Doutor, referência MS-3.1, em Regime 
de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, junto à área de 
“O cuidado do adulto e do idoso com condições agudas, críticas 
e crônicas não transmissíveis” do Departamento de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica (ENC) da Escola de Enfermagem da Universi-
dade de São Paulo, publicado no DOE em 15/11/2019, Poder 
Executivo - Seção I, página 277.

ONDE SE LÊ:
3. - As provas constarão de:
I – julgamento do memorial com prova pública de arguição 

- peso 05;
II – prova didática - peso 03;
III – outra prova, a critério da Unidade - peso 02.
LEIA-SE
3. - As provas constarão de:
I – julgamento do memorial com prova pública de arguição 

- peso 05;
II – prova didática - peso 03;
III – prova escrita - peso 02.
São Paulo, 21 de novembro de 2019.
Profª Drª Regina Szylit
Diretora
 RETIFICAÇÃO
No Edital ATAC 138/2019 de abertura de inscrições ao con-

curso público de títulos e provas visando ao provimento de 02 
(dois) cargos de Professor Doutor, referência MS-3.1, em Regime 
de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, junto à área de 
Administração em Enfermagem do Departamento de Orientação 
Profissional (ENO) da Escola de Enfermagem da Universidade de 
São Paulo, publicado no DOE em 15/11/2019, Poder Executivo - 
Seção I, página 277 -278.

ONDE SE LÊ:
3. - As provas constarão de:
I – julgamento do memorial com prova pública de arguição 

- peso 05;
II – prova didática - peso 03;
III – outra prova, a critério da Unidade - peso 02.
LEIA-SE
3. - As provas constarão de:
I – julgamento do memorial com prova pública de arguição 

- peso 05;
II – prova didática - peso 03;
III – prova escrita - peso 02.
São Paulo, 21 de novembro de 2019.
Profª Drª Regina Szylit
Diretora
 RETIFICAÇÃO
No Edital ATAC 139/2019 de abertura de inscrições ao con-

curso público de títulos e provas visando ao provimento de 01 
(um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3.1, em Regime 
de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, junto à área 
de Educação em Enfermagem do Departamento de Orientação 
Profissional (ENO) da Escola de Enfermagem da Universidade de 
São Paulo, publicado no DOE em 15/11/2019, Poder Executivo - 
Seção I, página 278.

ONDE SE LÊ:
3. - As provas constarão de:
I – julgamento do memorial com prova pública de arguição 

- peso 05;
II – prova didática - peso 03;
III – outra prova, a critério da Unidade - peso 02.
LEIA-SE
3. - As provas constarão de:
I – julgamento do memorial com prova pública de arguição 

- peso 05;
II – prova didática - peso 03;
III – prova escrita - peso 02.
São Paulo, 21 de novembro de 2019.
Profª Drª Regina Szylit
Diretora

 ESCOLA POLITÉCNICA
 CONVOCAÇÃO EP 077-2019
REF. EDITAL EP 057-2019
A Escola Politécnica da USP convoca o candidato Mateus 

Botani de Souza Dias a comparecer ao Serviço de Pessoal da 
Escola Politécnica da USP, sito à Av. Professor Luciano Gualber-
to, Travessa do Politécnico, nº 380 – Edifício Eng. Mário Covas 
Júnior – Cidade Universitária, no prazo de 07 dias úteis, a 
partir de 22/11/2019, das 11h00 às 16h00, munido de todos os 
documentos para dar andamento à sua contratação, conforme 
editais EP 057/2019 e EP 075/2019, de Abertura de Processo 
Seletivo e de Resultado Final/Classificação e Homologação, 
respectivamente, para a função de Professor Contratado III, 
referência MS-3.1, em RTP.

 EDITAL - EP/CONCURSOS 078-2019
REFERENTE AO EDITAL EP/CONCURSOS – 075/2018
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
Terá início no dia 10 de fevereiro de 2020, às 9 horas, no 

Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo, na Avenida Professor 
Almeida Prado, travessa do Biênio, nº 83, Cidade Universitária, 
SP, o concurso público de títulos e provas para provimento 
de 01 (um) cargo de Professor Titular, sob o número 130320, 
referência MS-6, em RDIDP, para o Departamento de Engenharia 
de Construção Civil, na área “Construção Civil”, subárea “Obras 
de Infraestrutura”, conforme Edital EP/Concursos 075/2018 de 
abertura de inscrições, publicado no D.O.E. de 21.12.2018, para 
o qual estão inscritos os candidatos professores doutores Anto-
nio Domingues de Figueiredo e Rafael Giuliano Pileggi.

A Comissão Julgadora estará constituída dos seguintes 
membros:

• - Prof. Dr. Reinaldo Giudici (Titular – PQI/EPUSP) - Pre-
sidente

• - Prof. Dr. Francisco Ferreira Cardoso (Titular – PCC/EPUSP)
• - Prof. Dr. Luiz Carlos Pinto da Silva Filho (Titular – UFRGS)
• - Prof. Dr. Ennio Marques Palmeira (Titular – UNB)
• - Prof. Dr. Ricardo Toledo Silva (Titular – FAU)
Ficam, pelo presente edital, convocados os candidatos e a 

Comissão Julgadora acima mencionada.

Usuario
Realce


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2019-11-22T02:45:05-0200
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




