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Parágrafo 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)
I - prova escrita – peso 3
2ª fase
I - julgamento do memorial com prova pública de arguição 

- peso 4
II - prova didática - peso 3
Parágrafo primeiro: A convocação dos inscritos para a 

realização das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo segundo: Será eliminado do concurso o candidato 

que não estiver presente no horário de início das provas, inclui-
-se o horário de início de leitura da prova escrita, no horário da 
ciência das listas de pontos das provas escrita e didática e no 
horário de ciência do cronograma da segunda fase.

I - Primeira fase: Prova Escrita de 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 julgadora organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do concurso e dela dará conhe-
cimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio 
do ponto, sendo vedado ao candidato renunciar a esse prazo;

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

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

V – 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;

VI – a prova, que será lida em sessão pública pelo candida-
to, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VII – cada prova será avaliada, individualmente, pelos mem-
bros da comissão julgadora;

VIII – serão considerados habilitados para a 2ª fase os 
candidatos 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 Julgamento 
do Memorial e Prova Didática

Da 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.
Da prova didática
7. - A prova didática será pública, 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.

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 o exigir, eles serão divididos 
em grupos de, no máximo, três, observada a ordem de inscrição, 
para fins de sorteio e realização da prova.

Do julgamento da segunda fase
8. - Ao término da apreciação das provas, cada candidato 

terá de cada examinador uma nota final que será a média pon-
derada 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, com peso 3.

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

12. - Será considerado habilitado o candidato que obtiver, 
da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

13. - A indicação do candidato será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas.

14. - Será proposto para nomeação o candidato que obtiver 
o maior número de indicações da comissão julgadora.

15. - O empate de indicações será decidido pela Congrega-
ção, ao apreciar o relatório da comissão julgadora, prevalecendo 
sucessivamente, a média geral obtida, o maior título universitá-
rio e o maior tempo de serviço docente na USP.

16. - A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprova-
ção em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias 
Médicas do Estado (DPME), nos termos do Artigo 47, VI da Lei 
nº 10.261/68.

17. - A nomeação do docente aprovado no concurso, assim 
como as demais providências decorrentes, será regida pelos 
termos da Resolução 7271/2016 (Alterada pela Resolução 
7603/2018).

18. - O docente em RDIDP deverá manter vínculo empre-
gatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do 
Regimento Geral da USP.

19. - O concurso terá validade imediata e será proposto 
para nomeação somente o candidato indicado para o cargo 
posto em concurso.

20. - O candidato será convocado para posse pelo Diário 
Oficial do Estado.

Informações adicionais, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, à 
Avenida Professor Luciano Gualberto, 908, Cidade Universitária, 
prédio FEA1, sala 106, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 e 
das 14 às 17 horas, exceto 20 de abril de 2020.
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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, com peso 3.
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maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

13. A indicação do candidato será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas.

14. Será proposto para nomeação o candidato que obtiver o 
maior número de indicações da comissão julgadora.

15. O empate de indicações será decidido pela Congrega-
ção, ao apreciar o relatório da comissão julgadora, prevalecendo 
sucessivamente, a média geral obtida, o maior título universitá-
rio e o maior tempo de serviço docente na USP.

16. A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprova-
ção em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias 
Médicas do Estado (DPME), nos termos do Artigo 47, VI da Lei 
nº 10.261/68.

17. A nomeação do docente aprovado no concurso, assim 
como as demais providências decorrentes, será regida pelos 
termos da Resolução 7271/2016 (Alterada pela Resolução 
7603/2018).

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

19. O concurso terá validade imediata e será proposto para 
nomeação somente o candidato indicado para o cargo posto 
em concurso.

20. O candidato será convocado para posse pelo Diário 
Oficial do Estado.

Informações adicionais, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, à 
Avenida Professor Luciano Gualberto, 908, Cidade Universitária, 
prédio FEA1, sala 106, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 e 
das 14 às 17 horas, exceto 20 de abril de 2020.

 Edital FEA-USP nº 08/2020 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
AO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO O 
PROVIMENTO DE 1 (UM) CARGO DE PROFESSOR DOUTOR 
NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA FACULDADE DE 
ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DA UNIVER-
SIDADE DE SÃO PAULO.

O Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Con-
tabilidade da Universidade de São Paulo torna público a todos os 
interessados que, de acordo com o decidido pela Congregação 
em sessão ordinária realizada em 11.03.2020, estarão abertas, 
pelo prazo de 60 dias, das 9 horas (horário de Brasília) do dia 
16 de março até às 17 horas (horário de Brasília) do dia 15 de 
maio de 2020, as inscrições ao concurso público de títulos e 
provas para provimento de 1 (um) cargo de Professor Doutor, 
referência MS-3, em Regime de Dedicação Integral à Docência e 
à Pesquisa (RDIDP), claro/cargo número 1235370, com o salário 
de R$ 11.069,17 (onze mil e sessenta e nove reais e dezessete 
centavos) ao mês, junto ao Departamento de Administração, na 
área de conhecimento “Gestão de Pessoas nas Organizações”, 
nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da 
USP, e o respectivo programa que segue:

1. Ciê ncias Sociais e Humanas Aplicadas à  Administraç ã o
Relaç õ es de trabalho no Brasil
Cultura e poder nas organizaç õ es
Empreendedorismo social e responsabilidade socioambien-

tal corporativa
2. Comportamento Organizacional
Motivaç ã o e comprometimento no trabalho
Grupos, equipes e lideranç a nas Organizaç õ es
Diversidade e inclusã o
3. Modelos de Gestã o e Pessoas
Gestã o estraté gica de pessoas nas organizaç õ es
Transformações no trabalho, tecnologia e novas ocupações
Evoluç ã o histó rica e tendê ncias da gestã o de pessoas no 

Brasil e no mundo
Impactos da transformação digital na gestão de pessoas
Gestão de pessoas e tecnologia: e-HR e HR analytics
4. Prá ticas de Gestã o de Pessoas
Desenvolvimento de pessoas nas organizaç õ es
Gestã o de Carreiras: modelos e abordagens
Recompensas e remuneraç ã o
Qualidade de Vida no Trabalho: integraç ã o entre vida pes-

soal e profissional
Gestã o de Mudanç a e Transformaç ã o Organizacional
Aprendizagem Organizacional e Gestã o do Conhecimento
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no Regi-

mento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento da 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade.

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 ao Diretor da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade, contendo dados pessoais e 
área de conhecimento (especialidade) do Departamento a que 
concorre, anexando os seguintes documentos:

I – 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.

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

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.
Parágrafo primeiro: Elementos comprobatórios do memorial 

referido no inciso I, que não puderem ser digitalizados, em 
decorrência de sua forma, tamanho e condições físicas, deverão 
ser apresentados até o último dia útil que antecede o início do 
concurso. O memorial poderá seguir o roteiro e as normas para a 
elaboração de memoriais destinados aos concursos docentes da 
FEA-USP, aprovados pela Congregação em 17.8.2005, disponível 
na página http://www.fea.usp.br/fea/concursos-e-processos-
-seletivos/docente/roteiro-e-normas No memorial deverão estar 
destacadas as publicações referentes aos últimos cinco anos 
imediatamente anteriores à inscrição.

Parágrafo segundo: 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.

Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar 
que se encontram em situação regular no Brasil.

Parágrafo quarto: 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.

Parágrafo quinto: No ato da inscrição, os candidatos porta-
dores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação, 
acompanhada de comprovante, para que se providenciem as 
condições necessárias para a realização das provas.

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, em seu 
aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.
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I – 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.

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

III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
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decorrência de sua forma, tamanho e condições físicas, deverão 
ser apresentados até o último dia útil que antecede o início do 
concurso. O memorial poderá seguir o roteiro e as normas para a 
elaboração de memoriais destinados aos concursos docentes da 
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-seletivos/docente/roteiro-e-normas No memorial deverão estar 
destacadas as publicações referentes aos últimos cinco anos 
imediatamente anteriores à inscrição.

Parágrafo segundo: 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.

Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar 
que se encontram em situação regular no Brasil.

Parágrafo quarto: 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.
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dores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação, 
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2. As inscrições serão julgadas pela Congregação da 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, em seu 
aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.

Parágrafo 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)
I - prova escrita – peso 3
2ª fase
I - julgamento do memorial com prova pública de arguição 

- peso 4
II - prova didática - peso 3
Parágrafo primeiro: A convocação dos inscritos para a 

realização das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo segundo: Será eliminado do concurso o candidato 

que não estiver presente no horário de início das provas, inclui-
-se o horário de início de leitura da prova escrita, no horário da 
ciência das listas de pontos das provas escrita e didática e no 
horário de ciência do cronograma da segunda fase.

I - Primeira fase: Prova Escrita de 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 julgadora organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do concurso e dela dará conhe-
cimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio 
do ponto, sendo vedado ao candidato renunciar a esse prazo;

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

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

V – 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;

VI – a prova, que será lida em sessão pública pelo candida-
to, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VII – cada prova será avaliada, individualmente, pelos mem-
bros da comissão julgadora;

VIII – serão considerados habilitados para a 2ª fase os 
candidatos 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 Julgamento 
do Memorial e Prova Didática

Da 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.
Da 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 o exigir, eles serão divididos 
em grupos de, no máximo, três, observada a ordem de inscrição, 
para fins de sorteio e realização da prova.

Do julgamento da segunda fase
8. Ao término da apreciação das provas, cada candidato terá 

de cada examinador uma nota final que será a média ponderada 

RIBEIRO FERREIRA, LAURENN BORGES DE MACEDO, EDUARDO 
SCHNEID, WELLINGTON MASSAYUKI KANNO E NIVALDO BENE-
DITO FERREIRA CAMPOS, ao concurso para provimento de um 
cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em RDIDP, cargo nº 
1232398, junto ao Departamento de Engenharia de Estruturas, 
na Área de Conhecimento Estruturas de Madeira e Mecânica 
das Estruturas (ref.: edital ATAc-34/2019, publicado no D.O.E. 
de 18/9/2019), julgando-os em ordem e declarando inscritos 
os candidatos. E, não foi aprovada a inscrição do Doutor TIAGO 
HENDRIGO DE ALMEIDA, por não atendimento ao inciso V do 
item 1 do Edital.

Na mesma sessão, foi aprovada a seguinte Comissão Julga-
dora para o concurso em referência:

Titulares:
Prof. Dr. Maximiliano Malite (Presidente) – SET/EESC/USP;
Prof. Dr. Walter Savassi – SET/EESC/USP;
Prof. Dr. Francisco Antonio Romero Gesualdo – UFU;
Prof. Dr. José Manoel Henriques de Jesus – UFMT;
Prof. Dr. Almir Sales – UFSCar.
Suplentes:
Profa Dra Ana Lúcia Homce de Cresce El Debs (Suplente da 

Presidência) – SET/EESC/USP;
Prof. Dr. Vladimir Guilherme Haach – SET/EESC/USP;
Prof. Dr. Nilson Tadeu Mascia – UNICAMP;
Prof. Dr. Osvaldo Luís Manzoli – UNESP;
Prof.Dr. Walter Libardi – UFSCar.
O concurso terá início no dia 11/5/2020, segunda-feira, 

às 8 horas, no Salão Nobre da Congregação da EESC - 3º 
andar do Edifício Professor Doutor Theodoreto de Arruda Souto 
(Bloco E-1), sito na Avenida Trabalhador São-carlense, 400, São 
Carlos – SP.

Ficam, pelo presente Edital, convocados os candidatos cujas 
inscrições foram aprovadas para o referido concurso e os mem-
bros Titulares da Comissão Julgadora. Caso o membro Titular 
não possa comparecer, o membro Suplente será convocado.

 ESCOLA POLITÉCNICA
 COMUNICADO - EP/CONCURSOS 008-2020, REFERENTE AO 

COMUNICADO EP/CONCURSOS – 009-2019
ADIAMENTO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO
Comunicamos que, devido à epidemia de coronavírus e 

consequente suspensão de viagens de docentes por diversas 
instituições, os membros docentes Prof. Dr. Max Suell Dutra 
(UFRJ) e Prof. Dr. Paulo Roberto Gardel Kurka (UNICAMP) não 
poderão participar da comissão julgadora do concurso público 
de títulos e provas para provimento de 01 (um) cargo de Pro-
fessor Titular, sob o número 130338, referência MS-6, em RDIDP, 
para o Departamento de Engenharia Mecatrônica e de Sistemas 
Mecânicos, na área “Engenharia Mecatrônica e de Sistemas 
Mecânicos”, conforme Edital EP/Concursos 009-2019 de abertu-
ra de inscrições, publicado no DOE de 23/02/2019, para o qual 
estão inscritos os candidatos professores doutores Arturo Forner 
Cordero, Gilberto Francisco Martha de Souza, Izabel Fernanda 
Machado, Marcílio Alves e Marcos de Sales Guerra Tsuzuki.

Não tendo sido possível confirmar a participação dos 
suplentes, foi adiada a realização do referido concurso, que esta-
va confirmado para os dias 16 e 17 de março de 2020, conforme 
o edital de convocação para as provas EP/Concursos 002-2020 
publicado no DOE de 24/01/2020.

Será agendada uma nova data para realização das provas e 
a nova convocação da comissão julgadora e dos candidatos será 
realizada por meio de publicação no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo. 

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
 Comunicado
A Congregação, em sessão realizada em 11 de março de 

2020, por 38 votos favoráveis, indeferiu o pedido de inscrição da 
candidata Andrea Luisa Bozzo, no concurso de Livre-Docência do 
Departamento de Economia, por não atender ao Edital 46/2019, 
artigo 1º, inciso IV.

A candidata realizou sua inscrição no Edital 46/2019, do 
Departamento de Economia, contudo, em sua solicitação de 
inscrição referiu-se ao concurso do Departamento de Adminis-
tração, Área de Produção e Operações. Além disso, anexou a tese 
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração 
da Universidade Nove de Julho UNINOVE, no lugar da tese origi-
nal ou do texto que sistematize criticamente a obra do candidato 
ou parte dela no idioma português, em formato digital, segundo 
o estabelecido no Edital FEA 46/2019.

 Edital FEA-USP nº 07/2020 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
AO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO O 
PROVIMENTO DE 1 (UM) CARGO DE PROFESSOR DOUTOR 
NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA FACULDADE DE 
ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DA UNIVER-
SIDADE DE SÃO PAULO.

O Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Con-
tabilidade da Universidade de São Paulo torna público a todos os 
interessados que, de acordo com o decidido pela Congregação 
em sessão ordinária realizada em 11.03.2020, estarão abertas, 
pelo prazo de 60 dias, das 9 horas (horário de Brasília) do dia 
16 de março até às 17 horas (horário de Brasília) do dia 15 de 
maio de 2020, as inscrições ao concurso público de títulos e 
provas para provimento de 1 (um) cargo de Professor Doutor, 
referência MS-3, em Regime de Dedicação Integral à Docência e 
à Pesquisa (RDIDP), claro/cargo número 1235389, com o salário 
de R$ 11.069,17 (onze mil e sessenta e nove reais e dezessete 
centavos) ao mês, junto ao Departamento de Administração, 
na área de conhecimento “Marketing”, nos termos do art. 
125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e o respectivo 
programa que segue:

1. Administração de Marketing
1.1. Marketing Estratégico
1.2. Segmentação de Mercado, Seleção de Mercado Alvo e 

Posicionamento da Marca
1.3. Marketing de relacionamento (CRM e Big Data)
1.4. Composto de Marketing (Produto, Preço, Praça e 

Promoção)
1.5. Construção de Marcas
1.6. Métricas de Marketing
2. Comportamento do Consumidor
2.1. Processo do comportamento do consumidor e decisão 

de compra
2.2. Experimentos e comportamento do consumidor
2.3. CCT – Teoria da Cultura do Consumo
2.4. Internet das coisas e o consumidor
3. Marketing e Transformação Digital
3.1. Comércio Eletrônico (e-commerce e m-commerce, 

marketplace e UX)
3.2. Marketing online (Plataformas digitais, Redes sociais, 

Mobile Marketing)
3.3. Uso de Inteligência Artificial e Machine Learning em 

Marketing
3.4. Sistemas de Informação de Marketing e Big Data
3.5. Marketing Analytics
4. Marketing e Responsabilidade Socioambiental
4.1. Sustentabilidade e Ética em Marketing
4.2. Marketing Social
4.3. Marketing Verde e Greenwashing
4.4. TCR - Transformative Consumer Research
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no Regi-

mento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento da 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade.

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 

 Edital FEA-USP nº 08/2020 - ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
AO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO O 
PROVIMENTO DE 1 (UM) CARGO DE PROFESSOR DOUTOR 
NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA FACULDADE DE 
ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DA UNIVER-
SIDADE DE SÃO PAULO.


