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6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma única 
fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 3)
II. Prova Didática (peso 3)
6.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 

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

6.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará 
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do 
sorteio do ponto.

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

6.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, que o 
candidato tiver levado para o local da prova, do qual não lhe 
será permitido ausentar-se durante esse período.

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

6.1.5. 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;

6.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção, individualmente.

6.2. A prova didática será pública, com a duração mínima 
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará 
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 
137, do Regimento Geral da USP.

6.2.1. O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da prova didática;

6.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

6.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do processo sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação.

6.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

6.2.5. 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.

6.2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

7. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da FZEA e, para o cálculo da média individual, a 
soma dos pesos será o quociente de divisão.

8. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
Natureza e propriedades das frações granulométricas dos 

solos;
Classificação dos solos;
Fração coloidal, água e ar no solo;
Interpretação de análise do solo, cálculo e formulação de 

adubos;
Acidez do solo: tipos, causas, correção e corretivos;
Macro e micronutrientes no solo;
Tecnologia de aplicação de adubos;
Adubação verde e adubação orgânica;
Fertilizante: fontes e propriedades;
Balanço hídrico;
Fatores climáticos de importância na produção vegetal de 

interesse zootécnico;
Relações Terra x Sol: estudo da luz e sombra.
10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional da 
FZEA, link http://www.fzea.usp.br, e às publicações no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo.

11. O não comparecimento do candidato às provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
CTA da FZEA, para fins de homologação, após exame formal.

13. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/12/2020, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse 
o prazo de dois anos.

14. Os docentes contratados por prazo determinado fica-
rão submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade 
de São Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência 
Social – RGPS.

15. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça 

outro cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no pro-

cesso seletivo e convocado para contratação, apresentar visto 
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade 
remunerada no Brasil.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
na Secretaria do Departamento de Zootecnia (ZAZ) da Faculdade 
de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA), situada à Ave-
nida Duque de Caxias Norte, 225 – Jardim Elite, Campus USP 
“Fernando Costa” – Pirassununga/SP.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL 

DE RECURSOS HUMANOS

 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
EDITAL DE ALTERAÇÃO DE COMISSÃO EXAMINADORA
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, por intermédio 

da Divisão de Gestão de Pessoal, COMUNICA a alteração da 
Comissão Examinadora do Concurso Público para a função de 
Médico Hematologista pela Carreira de Profissionais de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão - PAEPE, junto à Área de Saúde 
da UNICAMP, de acordo com o Edital de Abertura nº 05/2020, 
publicado no D.O.E de 01/02/2020.

Fica a referida comissão examinadora assim constituída:
Titulares:
ERICK VINICIUS DE PAULA;
MARCIA TORRESAN DELAMAIN;
MARGARETH CASTRO OZELO;
ZORAIDA SACHETTO;
GABRIELA GOES YAMAGUTI HAYAKAWA;
Suplentes:
GISLAINE OLIVEIRA DUARTE;
FABRICIO BISCARO PEREIRA.
PUBLIQUE-SE PARA FINS DE CONHECIMENTOS.

 SECRETARIA GERAL

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS COMUNICADO
A Direção do Colégio Técnico de Campinas da Universidade 

Estadual de Campinas, através da Secretaria Geral, torna público 
o Resultado Final do Processo Seletivo Sumário para admissão 
de 01 (um) Professor da carreira do Magistério Secundário 
Técnico, em jornada 40 horas semanais, junto ao Departamento 
de Enfermagem do COTUCA, vinculada ao Regime Geral da Pre-
vidência Social nos termos do §13 do artigo 40 da Constituição 
Federal, por um período de 365 dias, podendo ser renovado 
por igual período, tendo sido aprovado os candidatos: 1º lugar: 
Vanessa Cristina Bobbo; Prova Escrita; 8,60; 9,10; 8,80; Prova 
de Títulos; 6,70; 6,70; 6,70; Prova Didática; 8,40; 9,50; 9,70 

e caso se recuse a fazê-lo, o Presidente fará a devida ressalva, 
consignando-a em ata.

Parágrafo Terceiro – As notas da prova prática serão atribuí-
das após o término das provas de todos os candidatos.

9.2. À prova prática clínica aplicam-se as seguintes normas:
a. a Faculdade providenciará instalações clínicas condizen-

tes e adequadas à prova, conforme solicitação do Departamento;
b. quando houver mais de um candidato a prova poderá ser 

realizada simultaneamente, destinando-se espaço próprio para 
cada um dos candidatos;

c. a prova prática versará sobre exame clínico, diagnóstico 
e orientação de tratamento de um paciente, dentre os previa-
mente selecionados pelo Departamento, recaindo a escolha de 
paciente mediante sorteio pelo candidato;

d. a Comissão Julgadora estabelecerá o prazo de duração 
da prova, de acordo com o grau de dificuldade do caso apresen-
tado pelo paciente;

e. o candidato poderá dispor de um auxiliar odontológico 
para execução da prova;

10. aplicam-se as disposições das letras “e”, “f” e “g” e 
parágrafos contidos no item anterior.

11. 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 de todos os candidatos, 
proceder-se-á ao julgamento da prova com atribuição da nota 
correspondente;

V - as notas da prova prática serão atribuídas após o térmi-
no das provas de todos os candidatos.

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

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. Maiores informações, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Odontologia 
da Universidade de São Paulo, à Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 – 
Cidade Universitária – São Paulo/SP, CEP 05508-000.

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS

 EDITAL ATAC/FZEA Nº 12/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
A Diretora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos (FZEA) da Universidade de São Paulo (USP) torna 
público a todos os interessados que, conforme aprovação “ad 
referendum” do Conselho Técnico-Administrativo (CTA) em 
19/03/2020, estarão abertas por 66 dias, no período das 8:00 
horas do dia 25/03/2020 até as 17:00 horas do dia 29/05/2020, 
as inscrições para o processo seletivo para a contratação de 01 
(um) docente(s) por prazo determinado, como Professor Contra-
tado III (MS-3.1, para os contratados com título de Doutor), com 
salário de R$ 1.918,72, ou como Professor Contratado II (MS-2, 
para os contratados com título de Mestre), com salário de R$ 
1.371,79, referência mês de maio de 2019, com jornada de 12 
(doze) horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de 
Medicina Veterinária (ZMV), na área de “Solos, Fertilidade do 
Solo e Agrometeorologia”, nos termos da Resolução nº 5.872/10 
e alterações posteriores, bem como da Resolução nº 7.354/17.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo CTA da FZEA, após o término do período de inscrições e de 
acordo com os termos da Resolução nº 7.354/17.

2. 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 FZEA, contendo dados 
pessoais e Área de conhecimento (especialidade) a que concorre, 
acompanhado dos seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE 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 
(frente e verso do diploma);

2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 
ou qualquer outro meio.

2.2. 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.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do(s) aprovado(s).

4. Atribuição da função: o(s) candidato(s) aprovado(s), 
ao ser(em) contratado(s), deverá(ão) ministrar as seguintes 
disciplinas:

ZAZ0210 - Solos;
ZAZ0219 - Fertilidade e Adubação do Solo;
ZAZ0033 - Adubos e Adubação;
ZAZ0316 – Agrometeorologia.
5. O processo seletivo será processado por meio de ava-

liações sucessivas de candidatos, agrupados em conformidade 
com sua titulação.

5.1. Na primeira etapa de avaliações, serão convocados 
para as provas, caso haja, os candidatos portadores do título 
de Doutor.

5.2. Encerrada a primeira etapa de avaliações, os candidatos 
habilitados serão classificados, da seguinte forma:

I. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior
número de indicações, de acordo com as notas conferidas pelos 
examinadores;

II. O segundo colocado será o candidato que obteria o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas, caso o 
primeiro colocado não tivesse participado das avaliações;

III. Os demais candidatos serão classificados, sucessivamen-
te, seguindo o mesmo método previsto no inciso II.

IV. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá 
ao desempate com base na média global obtida por cada 
candidato.

5.3. Classificados os candidatos, serão feitas as convoca-
ções para a contratação, até, caso necessário, esgotar-se a lista 
de habilitados.

5.4. Na hipótese de não haver habilitados na primeira 
etapa, ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à 
convocação para contratação, será iniciada a segunda etapa de 
avaliações, convocando-se para as provas, caso haja, os candi-
datos portadores do título de Mestre.

5.5. Na segunda etapa de avaliações, proceder-se-á de 
acordo com o disposto no item 5.2.

5.6. Não havendo inscritos portadores do título de Doutor, 
a primeira etapa de avaliações será realizada com os candidatos 
portadores do título de Mestre.

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.

5. Na defesa pública de tese, os examinadores levarão em 
conta o valor intrínseco do trabalho, o domínio do assunto abor-
dado, 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.

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 – 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 será realizada de acordo com o disposto 
nos Artigos 39, 40 e 41, do Regimento Interno da Faculdade de 
Odontologia:

a. A Comissão Julgadora realizará sessão para a organi-
zação dos pontos, modus faciendi e duração da prova prática.

Parágrafo Primeiro – Nas disciplinas clínicas uma parte será 
de exame do paciente e outra de tratamento, ou então, não 
sendo isto possível, indicá-lo e discuti-lo.

Parágrafo Segundo – A prova prática não é pública, mas 
pode ser assistida por qualquer membro da Congregação.

b. Aprovados a lista de pontos e o modus faciendi da prova 
prática, serão os mesmos comunicados, por escrito, a todos os 
candidatos, tendo a prova início com intervalo mínimo de vinte 
e quatro horas após a comunicação.

Parágrafo Primeiro – O prazo referido neste artigo poderá 
ser mudado à juízo da Comissão Julgadora, com anuência dos 
candidatos.

Parágrafo Segundo – Os candidatos poderão apresentar à 
Comissão Julgadora qualquer reclamação que julgarem perti-
nentes à lista de pontos e ao modus faciendi, imediatamente 
após a comunicação.

Parágrafo Terceiro – Caberá à Comissão Julgadora verificar 
a procedência da reclamação apresentada e resolvê-la de plano, 
devendo o teor da reclamação e do julgamento serem consig-
nados em ata.

9.1. À prova prática de laboratório aplicam-se as seguintes 
normas:

a. a Faculdade providenciará instalações laboratoriais con-
dizentes e adequadas à prova, conforme solicitação do Depar-
tamento;

b. quando houver mais de um candidato a prova poderá ser 
realizada simultaneamente, destinando-se espaço próprio para 
cada um dos candidatos;

c. o primeiro candidato inscrito procederá ao sorteio do 
ponto;

d. a Comissão Julgadora estabelecerá o prazo de duração 
da prova, de acordo com o ponto sorteado;

e. o candidato terá o prazo máximo de 40 minutos para 
listar e estabelecer a disposição de material, instrumental, medi-
camentos e equipamentos necessários à realização da prova, a 
partir do qual transcorrerá o tempo de duração da prova;

f. durante a execução da prova a Comissão Julgadora acom-
panhará o seu desenvolvimento, podendo solicitar informações;

g. ao final da prova cada membro da Comissão poderá 
formular perguntas, não podendo ultrapassar o prazo de 10 
minutos, assegurado ao candidato igual tempo para a resposta.

Parágrafo Primeiro – Terminada a prova prática o candidato 
terá o prazo de 30 minutos para redigir um relatório de tudo 
quanto fez e disse no transcorrer do trabalho, documento este 
que, datado e assinado, será por ele lido e entregue à Comissão 
Julgadora.

Parágrafo Segundo – Se a Comissão Julgadora verificar 
que o candidato escreveu em seu relatório coisa diferente do 
que fez e disse, pedir-lhe-á que retifique os pontos em dúvida 

9. Epidemiologia da saúde bucal.
10. Epidemiologia das ciências forenses.
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.
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.
Deontologia:
1. O ensino da bioética e da ética profissional nos cursos 

de odontologia.
2. Fundamento e princípios da bioética.
3. Fundamento e princípios da ética profissional odonto-

lógica.
4. Aspectos éticos da AIDS na prática odontológica.
5. Os relacionamentos profissionais e a ética profissional 

odontológica.
6. Ética na pesquisa odontológica com seres humanos.
7. O código de processo ético odontológico.
8. A documentação odontológica: aspectos éticos e legais.
9. Aspectos éticos e legais da prática pericial odontológica.
10. Responsabilidade profissional odontológica: aspectos 

éticos e legais.
Odontologia Forense:
1. Campo de atuação da odontologia legal.
2. Traumatologia Forense: análise da sede, quantidade e 

qualidade do dano (aplicação nos traumatismos bucomaxilo-
faciais).

3. Elaboração de laudos periciais e documentos odonto-
legais.

4. Atuação da odontologia legal em âmbito civil e traba-
lhista.

5. Estimativa da idade de crianças através de parâmetros 
odontológicos para finalidade policial e judiciária.

6. Estimativa da idade de adultos através de parâmetros 
odontológicos para finalidade policial e judiciária.

7. Perícias em vítimas de acidentes e doenças do traba-
lho: procederes técnicos nas ações contra o INSS e contra o 
empregador.

8. Confirmação técnica do nexo de causalidade em infortu-
nística bucomaxilofacial.

9. Peritos e perícias: requisitos e obrigações éticas e legais.
10. Técnicas odontolegais em antropologia e antropometria 

forenses: reprodutibilidade, cuidados e dificuldades usuais.
Gestão e Planejamento em Odontologia:
1. Análise conjuntural do mundo contemporâneo e sua 

relação com o mercado de trabalho odontológico.
2. Planejamento estratégico em odontologia.
3. Gestão de propaganda e marketing em odontologia.
4. Empreendedorismo nos serviços de saúde.
5. Gestão financeira na área de saúde e gestão de qua-

lidade.
6. Análise preditiva em Saúde Bucal.
7. Gestão de pessoal e planejamento de educação conti-

nuada.
8. Gestão de saúde do trabalhador.
9. Planejamento da montagem dos estabelecimentos odon-

tológicos.
10. Planejamento em saúde no processo de tomada de 

decisão.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo.

1. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamen-
te, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no 
período acima indicado, devendo o candidato apresentar reque-
rimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo, 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, 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 (cópia 
frente e verso do diploma ou ata de defesa homologada pelo 
órgão competente);

IV – tese original ou texto que sistematize criticamente a 
obra do candidato ou parte dela, em português, 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 (frente e verso);
VIII – comprovante(s) de votação da última eleição, prova 

de pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
§ 1º - No memorial previsto no inciso II, o candidato deverá 

salientar o conjunto de suas atividades didáticas e contribuições 
para o ensino.

§ 2º - 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.

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

§ 4º - 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.

§ 5º - Não serão aceitas inscrições pelo correio, e-mail 
ou fax.

2. As inscrições serão julgadas pela Congregação da Facul-
dade de Odontologia da Universidade de São Paulo, 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 – peso 02 (dois);
II – defesa de tese – peso 02 (dois);
III – julgamento do memorial com prova pública de arguição 

– peso 04 (quatro);
IV – avaliação didática – peso 01 (um);
V – prova prática – peso 01 (um).
§ 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.
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