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 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 EDITAL ATAc 029/2020 – EDITAL DE ABERTURA DE PROCES-

SO SELETIVO SIMPLIFICADO EM ATÉ DUAS ETAPAS (DOUTORES 
E MESTRES) COM PROVAS REMOTAS – RESOLUÇÃO Nº 8.002/20

O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, torna público a 
todos os interessados que, conforme aprovação do Conselho 
Técnico-Administrativo, em reunião realizada em 17/09/2020, 
estarão abertas por 15 (quinze) dias, no período das 9h (horário 
de Brasília) do dia 24/09/2020 às 17h (horário de Brasília) do dia 
08/10/2020 as inscrições para o processo seletivo para a con-
tratação de 01 (um) docente por prazo determinado, como Pro-
fessor Contratado III (MS-3.1,para os contratados com título de 
Doutor), com salário de R$ 1.918,72 (mil novecentos e dezoito 
reais e setenta e dois centavos), ou como Professor Contratado 
II (MS-2, para os contratados com título de Mestre), com salário 
de R$ 1.371,79 (mil trezentos e setenta e um reais e setenta e 
nove centavos), referência mês de maio de 2019, com jornada de 
12 (doze) horas semanais de trabalho, junto ao Departamento 
de Educação, Informação e Comunicação, na Área de conheci-
mento: Fundamentos Teóricos da Biblioteconomia e Ciência da 
Informação e Organização e Tratamento da Informação, nos 
termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem 
como das Resoluções nº 7.354/17 e 8.002/20.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo, após o término do período de inscrições e de acordo com 
os termos das Resoluções nº 7.354/17 e 8.002/20.

2. 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 Filosofia, Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto, Prof. Dr. Marcelo Mulato, 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 titulo de Doutor (para 

Professor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado 
II), outorgadoou reconhecido 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 méri-
tos, 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 portadores de 
necessidades especiais 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 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.

2.6. É de integral responsabilidade do candidato a apresen-
tação 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.

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:

I. 5962104 – Sistemas de Organização do Conhecimento I II. 
5962102 – Indexação e Resumos

III. 5962059 – Arte, Comunicação e Informação: Análise 
de Imagens

IV. 5962008 – História dos Meios de Transmissão Cultural e 
dos Equipamentos Culturais

V. 5962090 – Cultura, Sociedade e Informação
VI. 5962110 – Memória, Museus e Informação
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 nositens 5.2 e 5.3.

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.

6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma 
única fase por meio de sistemas de videoconferência e outros 
meios eletrônicos de participação a distância, na seguinte 
conformidade:

I. Julgamento do memorial com prova pública de arguição 
(peso 5)

II. Prova Didática (peso 3)
6.1. As provas serão realizadas por meio de sistemas de 

videoconferência e outros meios eletrônicos de participação à 
distância.

6.1.1. É de integral responsabilidade do candidato a dispo-
nibilização de equipamentos e de conexão à internet adequados 
para sua participação em todas as provas e etapas do certame.

6.1.2. Aos examinadores que estejam à distância será 
permitido avaliar e arguir nas mesmas condições que seriam 
oferecidas aos examinadores presentes no local do certame.

5.6. No caso de candidato brasileiro, os documentos para a 
matrícula on-line e confirmação da matrícula são:

a. Ficha de primeira matrícula preenchida (assinaturas 
serão coletadas posteriormente), obtida no “menu“ modelos e 
formulários do site da Comissão de Pós-Graduação da FEA-RP.

b. Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Gra-
duação, devendo a colação de grau já ter sido realizada até o 
último dia de pré-matrículas on-line.

(i) Em caso de título outorgado por instituição de ensino 
estrangeira, este deve ter sido revalidado pela Secretaria da USP 
ou outra instituição superior brasileira reconhecida pelo MEC, 
ou, ainda, conferido e aceito pela Comissão de Pós-Graduação 
da FEA-RP após a inscrição no processo seletivo;

c. Histórico escolar de graduação ou documento equivalente 
(não é necessário o original);

d. Documento de identidade válido com foto, preferencial-
mente RG (ou passaporte no caso de estrangeiros);

e. CPF ou comprovante de situação cadastral do CPF obtido 
no site da Receita Federal (dispensado se constar no documento 
de identidade com foto);

f. Certidão de nascimento ou casamento, se for o caso, 
frente e verso em caso de averbação;

g. Para candidatos do sexo masculino, documento de quita-
ção junto ao serviço militar (reservista ou outros).

(i) O candidato menor de 19 anos ou acima de 45 anos 
está desobrigado desta comprovação, conforme art.74 da Lei nº 
4.375, de 17.8.1964;

h. Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou por cartório eleitoral ou, 
ainda, cópia dos comprovantes de votação dos dois turnos (se 
tiver ocorridos dois turnos) das duas últimas eleições;

i. Uma foto 3x4 recente.
5.7. No caso de candidato estrangeiro, os documentos para 

a matrícula on-line e confirmação da matrícula serão:
a. Ficha de primeira matrícula preenchida (assinaturas 

serão coletadas posteriormente), obtida no “menu“ modelos e 
formulários do site da Comissão de Pós-Graduação da FEA-RP.

b. Passaporte com visto que permita ao candidato estudar 
no país, de acordo com as legislações municipal, estadual e 
federal brasileiras vigentes;

c. Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), ou respectivo 
protocolo da emissão de RNE ou de agendamento para tal, 
sendo obrigatória a apresentação do RNE até 15 (quinze) dias 
após a sua obtenção, bem como a atualização periódica do 
mesmo, conforme sua validade;

d. Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Gra-
duação, devendo a colação de grau já ter sido realizada até o 
último dia de pré-matrículas on-line.

(i) Em caso de título outorgado por instituição de ensino 
estrangeira, este deve ter sido revalidado pela Secretaria da USP 
ou outra instituição superior brasileira reconhecida pelo MEC, 
ou, ainda, conferido e aceito pela Comissão de Pós-Graduação 
da FEA-RP após a inscrição no processo seletivo;

e. Histórico escolar de graduação ou documento equivalente 
(não é necessário o original);

f. Uma foto 3x4 recente;
g. Visto que permita ao candidato realizar atividades aca-

dêmicas (estudos) no Brasil, como o Temporário IV ou superior. 
Este documento precisa ser obtido antes do prazo para a pré-
-matrícula, pois não é permitido que um aluno matricule-se no 
Brasil sem ter visto aprovado, o que pode fazer com que o aluno 
antecipe sua vinda ao Brasil se estiver no exterior.

5.8 O candidato aprovado na seleção deste edital que seja 
ex-aluno de mestrado ou doutorado da USP, poderá efetivar a 
matrícula apresentando apenas a certidão de quitação eleito-
ral ou cópia dos comprovantes de votação das duas últimas 
eleições, ficha de matrícula e outros documentos ou títulos que 
tiverem sido obtidos, alterados ou atualizados após o ingresso 
no curso anteriormente realizado, pois o processo do aluno será 
o mesmo do curso anterior.

5.9 Caso o candidato aprovado na seleção deste edital não 
possua algum dos documentos requisitados, será necessário 
apresentar protocolo de solicitação do documento ou boletim de 
ocorrência em caso de extravio, ficando sujeito a desligamento 
do curso caso haja alguma pendência junto ao Serviço Militar 
ou Justiça Eleitoral.

5.10 O candidato aprovado na seleção deste edital que 
tenha sido aluno desligado de curso de Mestrado ou Doutorado 
da USP se enquadrará na condição de “nova matrícula” e 
deverá atender às exigências de documentação e procedimentos 
previstos no artigo 50 do Regimento de Pós-Graduação da USP 
(http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-7493-de-27-
de-marco-de-2018).

5.11 Somente no último dia da pré-matrícula on-line será 
formalizado o vínculo do candidato como aluno regular (matrí-
cula inserida no sistema), quando iniciará também a contagem 
dos prazos conforme o regulamento do Programa. Dessa forma, 
é importante salientar que antes desta data o candidato não 
poderá receber declarações de aluno regular para fins de 
comprovação junto à outras instituições ou outras unidades 
e infraestruturas da USP. Caso o candidato por algum motivo 
precise da formalização antecipada da matrícula, deverá justi-
ficar e solicitar ao Serviço de Pós-Graduação o adiantamento, 
estando ciente de que este procedimento acarretará o início da 
contagem dos prazos conforme a data em que for processada a 
matrícula no Sistema.

6. Das disposições finais
6.1 Outras informações sobre o processo seletivo estabe-

lecido neste edital ou eventuais alterações no calendário do 
processo seletivo serão divulgadas no site https://www.fearp.
usp.br/ppge/processos-seletivos/doutorado-direto.html ficando 
sob responsabilidade do candidato atentar-se às mesmas.

6.2 A inscrição do candidato no processo seletivo do Douto-
rado Direto em Economia – Área Economia Aplicada da FEA-RP/
USP implica em aceitação das normas e instruções contidas 
neste edital e nos comunicados já emitidos ou que vierem a se 
tornar públicos.

6.3 Os casos não previstos neste edital serão resolvidos 
pela Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Economia – Área Economia Aplicada da FEA-RP/USP (CCP-
-PPGE-FEA-RP/USP).

7. Do cronograma
Etapa - Data ou período
Inscrições: 24/09/2020 até às 17h (horário de Brasília) de 

04/12/2020
Divulgação do resultado preliminar: - 09/12/2020
Prazo para interposição de recursos: 10/12/2020, das 8h00 

às 12h00 e das 13h30 às 17h00
Divulgação do resultado final: Até 18/12/2020
Período de pré-matrícula on-line: Da divulgação do resulta-

do final até 28/01/2021
Início das aulas: 01/02/2021
Confirmação das matrículas: - Até 12/02/2021

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
RETIFICAÇÃO
No Edital FEUSP Nº 46/2020, ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, publicado no D.O.E. 
– Seção I, publicado 22/09/2020, página 260, onde se lê: “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, em 21 de 
setembro de 2020, estarão abertas por dez dias...”.

Leia-se: “O Diretor da Faculdade de Educação da Universi-
dade de São Paulo torna público a todos os interessados que, 
conforme aprovação “ad referendum” do Conselho Técnico-
-Administrativo, em 21 de setembro de 2020, estarão abertas 
por quinze dias...”.

 Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 
Ribeirão Preto - FEA-RP

EDITAL PPGE FEA-RP/USP 03/2020
Programa de Pós-Graduação em Economia - Área Economia 

Aplicada
Curso de Doutorado Direto
PROCESSO DE SELEÇÃO DOUTORADO DIRETO – Turma 1º 

semestre de 2021
A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Economia – Área: Economia Aplicada (CCP-PPGE) e a 
Comissão de Pós-Graduação (CPG) da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP) da 
Universidade de São Paulo (USP) tornam pública a abertura de 
inscrições e estabelecem as normas para o processo de seleção 
de candidatos ao curso de Doutorado Direto do Programa de 
Pós-Graduação em Economia - Área de Economia Aplicada 
(PPGE), para o 1º semestre de 2021.

1. Das disposições gerais
1.1 A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Gradu-

ação em Economia – Área Economia Aplicada da FEA-RP/USP é 
responsável pela realização do processo seletivo ora determina-
do por este edital.

1.2 O curso de Doutorado Direto em Economia da FEA-RP/
USP é um curso de pós-graduação stricto sensu, gratuito, com 
aulas no período diurno e vespertino (de segunda-feira a sexta-
-feira), com dedicação integral.

1.3 As linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação 
em Economia – Área Economia Aplicada da FEA-RP/USP são:

a) Microeconomia Aplicada e
b) Macroeconomia e Desenvolvimento Econômico
2. Das vagas
2.1 Serão oferecidas até 06 vagas neste edital.
2.2 A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Gra-

duação em Economia – Área Economia Aplicada da FEA-RP/
USP se reserva o direito de não preencher todas as vagas 
supramencionadas.

3. Das inscrições
3.1 As inscrições devem ser realizadas no período entre 

24/09/2020 até às 17h (horário de Brasília) de 04/12/2020 
no endereço https://www.fearp.usp.br/ppge/processos-seletivos/
doutorado-direto.html, conforme cronograma deste edital

3.2 Documentação necessária para a inscrição
a) Formulário de inscrição devidamente preenchido, dispo-

nível no site https://www.fearp.usp.br/ppge/processos-seletivos/
doutorado-direto.html

b) Comprovante de desempenho no Exame de Seleção 
Nacional da Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação 
em Economia (Exame da ANPEC) realizado em 2020 (Exame 
2021)

c) Documento de identificação com foto, preferencialmente 
RG (ou passaporte para estrangeiros)

3.3 Não haverá cobrança de taxa de inscrição.
3.4 Os arquivos anexos para a inscrição on-line devem 

ser, preferencialmente, digitalizados por “scanner”. A inscrição 
somente será processada caso o arquivo esteja totalmente 
legível, bem como todas as assinaturas exigidas estejam apostas 
e passíveis de identificação. Em caso de inobservância desta 
condição, a inscrição do candidato não poderá ser processada.

3.5 Não será aceita inscrição submetida por qualquer outro 
meio e tampouco fora do prazo

estabelecido no item 3.1. Todas as exigências para a inscri-
ção deverão ser cumpridas, sendo

vedada, sob qualquer hipótese, a inscrição condicional.
3.6 Caso o candidato não receba a confirmação da sua 

inscrição, através do e-mail informado no formulário da mesma, 
até 48 horas após o prazo final de inscrição, deverá entrar em 
contato com o Serviço de Pós-Graduação da FEA-RP/USP, pelo 
telefone (16) 3315-4746 ou e-mail posgrad@fearp.usp.br

3.7 Após o envio dos documentos no ato da inscrição, o 
candidato se declara responsável pelas informações prestadas e 
por qualquer falta de documentos ou condições não atendidas.

3.8 No prazo máximo para pré-matrícula on-line, os can-
didatos portadores de títulos de graduação outorgados por 
instituição de ensino superior estrangeiras deverão apresentar 
os mesmos já revalidados pela Secretaria Geral da USP (con-
forme procedimentos disponíveis em http://biton.uspnet.usp.br/
secretaria/?p=375) ou por outra instituição superior brasileira 
reconhecida pelo MEC. Caso contrário, deverão já apresentar o 
título (diploma) e histórico escolar (ou documento equivalente) 
na inscrição, pois estarão sujeitos à conferência do título pela 
Comissão de Pós-Graduação (CPG) da FEA-RP. É importante 
salientar que a conferência e aceitação do título pela CPG é fator 
condicionante para a aprovação do candidato, e é de responsa-
bilidade do mesmo a verificação, antes de efetivar a inscrição, 
se haverá tempo hábil para a conferência ser realizada antes da 
data prevista para o resultado do processo seletivo.

4. Do processo seletivo
4.1 O processo seletivo ora estabelecido neste edital

será realizado com base na nota dos candidatos definida 
pelo desempenho obtido no Exame da ANPEC, computada da 
seguinte forma:

N = 10.[1-(C/T)]
Em que N é a nota do candidato, C é a classificação do 

candidato entre todos os candidatos que realizaram o Exame 
da ANPEC e T é o número total de candidatos que realizaram 
o referido Exame. Serão atribuídos às provas que compõem o 
Exame da ANPEC os seguintes pesos: Macroeconomia (25%), 
Microeconomia (25%), Estatística (25%), Matemática (25%), 
Economia Brasileira (0%) e Inglês (0%)

4.2 Candidatos com N menor do que 6,5 (seis e meio) 
estarão automaticamente reprovados no processo seletivo ora 
estabelecido neste edital.

4.3 O resultado preliminar será divulgado no endereço 
https://www.fearp.usp.br/ppge/processos-seletivos/doutorado-
-direto.html de acordo com o cronograma deste edital.

4.4 Eventuais recursos deverão ser interpostos através do 
envio de e-mail para posgrad@fearp.usp.br, de acordo com o 
cronograma deste Edital. O recurso deverá ser dirigido à CCP 
do PPGE-FEA-RP/USP.

4.5 Os resultados dos recursos e o resultado final serão 
divulgados de acordo com o cronograma deste edital no
endereço https://www.fearp.usp.br/ppge/processos-seletivos/
doutorado-direto.html

5. Da matrícula
5.1. A matrícula será feita conforme instruções a seguir, em 

duas etapas: pré-matrícula (on-line) e confirmação da matrícula 
(pessoalmente).

5.2. Os candidatos aprovados neste processo seletivo 
deverão efetivar a pré-matrícula on-line no site https://www.
fearp.usp.br/cpg/formularios-e-modelos.html, conforme a partir 
do resultado final do processo seletivo até às 17h do dia 
28/01/2021.

5.3. Após o início das aulas, o aluno deverá confirmar a 
matrícula por meio da apresentação de todos os documentos 
enviados na pré-matrícula on-line, de acordo com o cronograma 
deste Edital, quando também deverá assinar o formulário de 
primeira matrícula enviado.

5.4. A apresentação da documentação deverá ocorrer no 
Serviço de Pós-Graduação da FEA-RP/USP, localizado na sala 
44 do Bloco B2, na Avenida dos Bandeirantes, nº 3900, bairro 
Monte Alegre, na cidade de Ribeirão Preto (SP), de segunda a 
sexta-feira (exceto feriados e recessos).

5.5. A não realização da pré-matrícula no prazo estipulado, 
bem como a não confirmação da matrícula podem ensejar no 
desligamento do aluno.

ainda, cópia dos comprovantes de votação dos dois turnos (se 
tiver ocorridos dois turnos) das duas últimas eleições;

m. Uma foto 3x4 recente.
5.6 No caso de candidato estrangeiro, os documentos para 

a matrícula on-line e confirmação da matrícula são:
a. Ficha de primeira matrícula preenchida (assinaturas 

serão coletadas posteriormente), obtida no “menu“ modelos 
e formulários do site da Comissão de Pós-Graduação da 
FEA-RP;

b. Passaporte com visto que permita ao candidato estudar 
no país, de acordo com a legislação federal brasileira vigente;

c. Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), ou respectivo 
protocolo da emissão de RNE ou de agendamento para tal, 
sendo obrigatória a apresentação do RNE até 15 (quinze) dias 
após a sua obtenção, bem como a atualização periódica do 
mesmo, conforme sua validade;

d. Diploma de Mestrado ou Certificado de Defesa de Dis-
sertação de Mestrado com título outorgado ou homologado.

(i) Em caso de apresentação de certificado de defesa, 
é necessário que o título de Mestre do candidato já tenha 
sido outorgado pela instituição de ensino superior a que 
está vinculado até o último dia da pré-matrículas on-line, 
ou seja, é necessário que o candidato verifique se há neces-
sidade de homologação da defesa na referida instituição e, 
se houver este procedimento, o candidato deverá apresentar 
o documento comprobatório da homologação até o último 
dia de pré-matrículas on-line.

(ii) Em caso de título outorgado por instituição de ensino 
superior estrangeira, este deverá ser reconhecido pela USP ou 
por outra instituição de ensino superior brasileira com progra-
mas reconhecidos pela CAPES, ou ainda ter tido equivalência 
aprovada pela CCP, CPG e Congregação da FEA-RP após a 
inscrição no processo seletivo;

e. Histórico escolar do Mestrado ou documento equivalente 
(não é necessário o original);

f. Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Gra-
duação, devendo a colação de grau já ter sido realizada até o 
último dia de pré-matrículas on-line. Em caso de título outor-
gado por instituição de ensino estrangeira, este deve ter sido 
revalidado pela Secretaria da USP ou outra instituição superior 
brasileira reconhecida pelo MEC, ou, ainda, conferido e aceito 
pela Comissão de Pós-Graduação da FEA-RP após a inscrição 
no processo seletivo;

g. Histórico escolar de graduação ou documento equivalen-
te (não é necessário o original);

h. Uma foto 3x4 recente;
i. Visto que permita ao candidato realizar atividades acadê-

micas (estudos) no Brasil, como o Temporário IV ou superior. Este 
documento precisa ser obtido antes do prazo para a pré-matrí-
cula on-line, pois não é permitido que um aluno se matricule no 
Brasil sem ter visto aprovado, o que pode fazer com que o aluno 
antecipe sua vinda ao Brasil se estiver no exterior.

5.7 O candidato aprovado no processo seletivo estabelecido 
neste Edital que seja ex-aluno de mestrado ou doutorado da USP 
poderá efetivar a pré-matrícula on-line apresentando apenas a 
certidão de quitação eleitoral ou cópia dos comprovantes dos 
dois turnos (se tiverem ocorridos dois turnos) das duas últimas 
eleições, ficha de matrícula e outros documentos ou títulos que 
tiverem sido obtidos, alterados ou atualizados após o ingresso 
no curso anteriormente realizado.

5.8 Caso o candidato aprovado no processo seletivo 
estabelecido este Edital não possua algum dos documentos 
requisitados, será necessário apresentar protocolo de solicitação 
do documento ou boletim de ocorrência em caso de extravio, 
ficando sujeito a desligamento do curso caso haja alguma pen-
dência junto ao Serviço Militar ou Justiça Eleitoral.

5.9 Caso o candidato aprovado no processo seletivo esta-
belecido neste Edital pretenda cursar uma disciplina que se 
iniciará antes do prazo final da pré-matrículas on-line no curso 
de Doutorado, esta matrícula (no curso) deverá ser efetivada até 
o primeiro dia de aula oficial da disciplina pretendida, pois não 
é possível matricular-se em disciplina que tenha iniciado antes 
da matrícula no curso.

5.10 O candidato aprovado no processo seletivo estabeleci-
do neste Edital que tenha sido aluno desligado de curso de Mes-
trado ou Doutorado da USP se enquadrará na condição de “nova 
matrícula” e deverá atender às exigências de documentação e 
procedimentos previstos no artigo 50 do Regimento de Pós-Gra-
duação da USP (http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-
no-7493-de-27-de-marco-de-2018).

5.11 Somente no último dia da pré-matrícula on-line será 
formalizado o vínculo do candidato como aluno regular (matrí-
cula inserida no sistema), quando iniciará também a contagem 
dos prazos conforme o regulamento do Programa. Dessa forma, 
é importante salientar que antes desta data o candidato não 
poderá receber declarações de aluno regular para fins de 
comprovação junto à outras instituições ou outras unidades 
e infraestruturas da USP. Caso o candidato por algum motivo 
precise da formalização antecipada da matrícula, deverá justi-
ficar e solicitar ao Serviço de Pós-Graduação o adiantamento, 
estando ciente de que este procedimento acarretará o início da 
contagem dos prazos conforme a data em que for processada a 
matrícula no Sistema.

6. Das disposições finais
6.1 Outras informações sobre o processo seletivo estabe-

lecido neste Edital ou eventuais alterações no calendário do 
processo seletivo serão divulgadas no site http://www.fearp.usp.
br/pt-br/ppge/processos-seletivos/doutorado.html ficando sob 
responsabilidade do candidato atentar-se às mesmas.

6.2 A inscrição do candidato no processo seletivo do 
Doutorado em Economia – Área Economia Aplicada da FEA-RP/
USP implica em aceitação das normas e instruções contidas 
neste Edital e nos comunicados já emitidos ou que vierem a se 
tornar públicos.

6.3 Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos 
pela Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Economia – Área Economia Aplicada da FEA-RP/USP (CCP-
-PPGE FEA-RP/USP).

7. Do cronograma
Etapa - Data ou período - horário de Brasília
Inscrições: 24/09/2020 até às 17h do dia 19/11/2020
Divulgação de datas para arguição do projeto de tese e 

informações referentes à videoconferência: Até 26/11/2020
Realização da arguição do projeto de tese: De 30/11 a 

02/12/2020
Divulgação do resultado preliminar no site PPGE: 

09/12/2020
Prazo para interposição de recursos por e-mail: 10/12/2020, 

das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00
Divulgação do resultado final - : Até 18/12/2020
Pré-matrículas on-line
Para disciplinas com início em 01/02* - Da divulgação do 

resultado até às 17h de 28/01/2021
Pré-matrículas on-line
Para disciplinas com início em 12/04 - Da divulgação do 

resultado até às 17h de 10/03/2021
Confirmação das matrículas
Para disciplinas com início em 01/02* - Até 12/02/2021
Confirmação das matrículas
Para disciplinas com início em 12/04 - - Até 12/03/2021
Início das aulas das disciplinas de fevereiro
(REC5001 Matemática Aplicada à Economia e REC 5024 

Estatística Aplicada): 01/02/2021
Início das aulas das disciplinas de abril: 12/04/2021
* Para os aprovados que se matricularão nas disciplinas 

REC5001 Matemática Aplicada à Economia e REC 5024 Esta-
tística Aplicada
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6. PARA CANDIDATOS ESTRANGEIROS
6.1. O candidato estrangeiro deverá obrigatoriamente ter 

visto estudantil (Visto temporário IV - VITEM IV).

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA GERAL DE RECURSOS 
HUMANOS
 DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAL
A Diretoria Geral de Recursos Humanos, através da Divisão 

de Gestão de Pessoal, torna pública a desistência de MARINA 
CAMPOS ANDRADE, inscrito (a) sob nº 777, aprovado em 81º 
lugar, no Processo Seletivo Temporário para a função de TEC-
NICO ENFERMAGEM/Técnico de enfermagem da Carreira de 
Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do Edital 
de Abertura 004/2019, Processo nº 15P-3480/2019 junto à UNI-
CAMP, por não atender à convocação publicada em 11/09/2020.

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

de Gestão de Pessoal, torna pública a desistência de PALOMA 
NAYRA DE OLIVEIRA, inscrito (a) sob nº 265, aprovado em 
71ºº lugar, no Processo Seletivo Temporário para a função de 
TECNICO ENFERMAGEM/Técnico de enfermagem da Carreira 
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do 
Edital de Abertura 004/2019, Processo nº 15P-3480/2019 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 FABIANA 
MARIA DE OLIVEIRA, inscrito (a) sob nº 689, aprovado em 
78º lugar, no Processo Seletivo Temporário para a função de 
TECNICO ENFERMAGEM/Técnico de enfermagem da Carreira 
de Profissionais de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão do 
Edital de Abertura 004/2019, Processo nº 15P-3480/2019 junto 
à UNICAMP, tendo em vista sua desistência.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 REITORIA

 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
 EDITAL Nº 49/2020-DTAd/PROPEG - Câmpus Experimental 

de São João da Boa Vista
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Reitoria da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” DIVUL-
GA a composição da Comissão Examinadora para o Concurso 
de Provas e Títulos para Professor Substituto, referente ao Edital 
nº 40/2020-DTAd/PROPEG, na disciplina: “Desenho Mecânico”, 
junto à Coordenadoria de Curso de Engenharia Aeronáutica do 
Câmpus Experimental de São João da Boa Vista.

COMISSÃO EXAMINADORA
Membros Titulares:
Prof. Dr. Crystopher Cardoso de Brito
Prof. Dr. Edgar Eduardo Benitez Olivo
Profa. Dra. Leandra Isabel de Abreu Pinto
Membros Suplentes:
Prof. Dr. Murilo Sartorato
Prof. Dr. Daniel Sampaio Souza
Prof. Dr. Luiz Augusto Camargo Aranha Schiavo
No prazo de até 2 (dois) dias úteis após a divulgação da 

Comissão Examinadora (não computado o dia da publicação) 
poderá ser apresentada, ao Coordenador Executivo do Câmpus 
Experimental de São João da Boa Vista, impugnação ao nome 
de um ou mais membros, titulares ou suplentes, exclusivamente 
para apontar, de forma fundamentada, a existência de causa de 
impedimento.

(Processo nº 1008/2020)
São Paulo, 22 de setembro de 2020.
Divisão Técnica Administrativa
Alexsandro Albuquerque Luz
Diretor Técnico de Divisão
 EDITAL Nº 50/2020-DTAd/PROPEG - Câmpus Experimental 

de São João da Boa Vista
O Diretor da Divisão Técnica Administrativa da Reitoria da 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” DIVUL-
GA a composição da Comissão Examinadora para o Concurso 
de Provas e Títulos para Professor Substituto, referente ao Edital 
nº 41/2020-DTAd/PROPEG, no conjunto de disciplinas: “Cálculo 
Diferencial e Integral II” e “Cálculo Diferencial e Integral IV”, 
junto à Coordenadoria de Curso de Engenharia Aeronáutica do 
Câmpus Experimental de São João da Boa Vista.

COMISSÃO EXAMINADORA
Membros Titulares:
Prof. Dr. Crystopher Cardoso de Brito
Profa. Dra. Cintya Wink de Oliveira Benedito
Prof. Dr. Rui Marcos Grombone de Vasconcellos
Membros Suplentes:
Prof. Dr. Juliano Antonio de Oliveira
Prof. Dr. Marcelo Luís Francisco Abbade
Prof. Dr. Jozue Vieira Filho
No prazo de até 2 (dois) dias úteis após a divulgação da 

Comissão Examinadora (não computado o dia da publicação) 
poderá ser apresentada, ao Coordenador Executivo do Câmpus 
Experimental de São João da Boa Vista, impugnação ao nome 
de um ou mais membros, titulares ou suplentes, exclusivamente 
para apontar, de forma fundamentada, a existência de causa de 
impedimento.

(Processo nº 1009/2020)
São Paulo, 22 de setembro de 2020.
Divisão Técnica Administrativa
Alexsandro Albuquerque Luz
Diretor Técnico de Divisão

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARAÇATUBA
 Faculdade de Medicina Veterinária

 Comunicado

O Diretor Técnico Administrativo da Faculdade de Medi-
cina Veterinária do Campus de Araçatuba – Unesp Comunica 
que conforme deliberação da Comissão Examinadora, foram 
indeferidas as inscrições das candidatas: Ana Paula Lopes de 
Santana - RG 34.078.032-0-SSP/SP e Narian Romanello - RG 
47.728.295-7-SSP/SP, por não ter apresentado a documentação 
conforme disposto no item 4.1; e de Francieli Pereira Carneiro 
RG 44.569.120-SSP/SP, por não ter apresentado as condições 
para inscrição quanto ao item 3.1 do referido Edital de concurso 
(comprovante de titulação mínima - Mestre ou Certificado de 
Especialização), inscritas no concurso público de títulos e provas 
para preenchimento mediante contratação de um Professor 
Substituto, por prazo determinado, em caráter emergencial, para 
atender excepcional interesse público, no período relativo ao 2º 
semestre letivo de 2020, e pelo prazo máximo de cinco meses, 
em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT 
e legislação complementar, nas áreas de Reprodução e de Cirur-
gia e conjunto das disciplinas de Anestesiologia Veterinária e 
Obstetrícia Veterinária, junto ao Departamento de Clínica, Cirur-
gia e Reprodução Animal da Faculdade de Medicina Veterinária 
do Câmpus de Araçatuba, do Edital 018/2020-STDARH-FMVA, 
publicado no D.O. de 15-08-2020, páginas 195 e 196, autori-

1.2.5.4. Título de eleitor com comprovante da última 
votação.

1.2.5.5. Certificado de reservista (para candidatos do sexo 
masculino).

1.2.5.6. Histórico escolar da graduação.
1.2.5.7. Histórico escolar de pós-graduação.
1.2.5.8. Diploma de Mestre (frente e verso) ou Certificado 

de Defesa do Mestrado. A inscrição no Processo Seletivo poderá 
ser feita com declaração do orientador em que conste a provável 
data de defesa, mas para efetivação da matrícula um destes 
documentos é imprescindível.

1.2.5.9. Diploma da Graduação (frente e verso) ou cer-
tificado de colação de grau. A inscrição poderá ser feita com 
declaração da Instituição de Ensino Superior em que conste 
a provável data de colação de grau, mas para efetivação da 
matrícula, o Diploma da Graduação ou o certificado de colação 
de grau é imprescindível.

1.2.5.10. Se estrangeiro, Registro Nacional de Estrangeiro 
(RNE) e passaporte. A inscrição pode ser feita com o passaporte, 
mas no ato da matrícula é obrigatória a apresentação do RNE 
com data válida e visto estudantil.

1.2.6. Projeto de Pesquisa contendo 10 a 20 páginas (resu-
mo, introdução, objetivos, material e métodos, cronograma de 
execução); favor não encadernar.

1.2.7. Curriculum vitae, conforme modelo do site (LINK) 
apresentando trabalhos publicados (artigo científico, livro e 
capítulo de livro), patentes, resumos/trabalhos completos em 
congressos, média ponderada na graduação, iniciação científica 
e bolsas. Anexar os comprovantes de cada um dos itens.

1.2.8. As inscrições para Doutorado Direto deverão ser refe-
rendadas pela Comissão de Pós-Graduação para comprovação 
das condições prevista no item 1.2.3.

1.3. O candidato e o orientador deverão manter atualizados 
seus endereços eletrônicos durante todo o prazo de validade 
do processo seletivo. Todas as informações pertinentes serão 
enviadas ao email fornecido.

1.4. É de inteira responsabilidade do candidato e do 
orientador acompanhar os comunicados e demais informações 
referentes a este processo seletivo através do email fornecido e 
do site do programa.

2. PROCESSO SELETIVO:
2.1. A prova oral de conhecimento será realizada no dia 06 

de outubro de 2020. Excepcionalmente, a prova oral de conheci-
mento será realizada de forma online. O candidato inscrito deve-
rá obrigatoriamente estar conectado à internet e ter uma câmera 
(webcam) e microfone ligados durante todo o período da prova. 
Até 24 horas antes do início da prova oral de conhecimento, 
serão enviadas instruções para acessar o ambiente virtual da 
realização da prova e as instruções para sua realização.

2.1.1. Para o Doutorado e Doutorado Direto, serão aceitos 
no programa os candidatos que obtiverem na prova oral de 
conhecimento, eliminatória, nota superior ou igual a 6,0 (seis).

2.1.3. Na prova oral de conhecimento, serão avaliados: (I) 
domínio técnico do projeto proposto; (II) sua abrangência de 
visão sobre Biotecnologia; (III) conhecimentos sobre CIÊNCIAS 
BÁSICAS

2.1.4. A prova oral de conhecimento será gravada.
2.2. O Projeto de Pesquisa será avaliado quanto à sua ade-

quação ao Programa Interunidades em Biotecnologia.
2.3. O curriculum vitae será avaliado com base nos tra-

balhos publicados (artigo científico, livro e capítulo de livro), 
patentes, resumos/trabalhos completos em congressos, média 
ponderada na graduação, iniciação científica e bolsas.

2.4. A nota final será a média ponderada das notas da prova 
oral de conhecimento (peso 3, para o Mestrado, e peso 2, para o 
Doutorado) e da avaliação do curriculum vitae (peso 1).

2.4.1. Os candidatos serão classificados em ordem decres-
cente de nota final.

2.4.2. Em caso de igualdade na nota final, considerando até 
a segunda casa decimal, serão adotados os seguintes critérios 
de desempate:

1º – Maior nota de prova oral de conhecimento
2º – Maior nota de curriculum vitae.
2.5. O resultado final será divulgado por email aos candi-

datos e pelo site do Programa (http://sites.usp.br/biotecnologia).
2.6. A partir da divulgação do resultado, o candidato 

aprovado terá o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar seu 
interesse pela vaga. Após este prazo, serão chamados candida-
tos da lista de espera, até o preenchimento do número de vagas 
previsto no Edital do Processo Seletivo.

2.7. Após a divulgação do resultado, o candidato terá um 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para encaminhar recurso do 
resultado final da avaliação, devendo este recurso ser encami-
nhado por escrito com as justificativas de sua solicitação para a 
Comissão de Pós-Graduação.

3. PROGRAMA DA PROVA ORAL DE CONHECIMENTO
3.1. CIÊNCIAS BÁSICAS
3.1.1. Cálculos em laboratório (preparo de soluções: massa/

volume, volume/volume, molaridade, normalidade; conceitos de 
equilíbrio ácido-base, tampões)

Referência:
Bioquímica: teoria e problemas, Irwin H Segel, Traduzido 

por Denise Mattatia Grassiano – Livros Técnicos Científicos 
Editora, 1979.

Matemática de Laboratório: Aplicações Médicas e Biológi-
cas, June Campbell; Joe Campbell, 3a edição, Ed. Roca, 1986.

3.1.2. Biologia geral: Biologia Molecular (DNA, RNA, repli-
cação, transcrição tradução), células procariontes e eucariontes

Referência:
Lehninger Principles of Biochemistry, Eds: Nelson D.L. & Cox, 

M.M., 5ª edição, W.H. Freeman and Company, 2008.
(1) Os fundamentos da bioquímica
(2) Fundamentos celulares.
(3) Genes e cromossomos
(4) Metabolismo do DNA
(5) Metabolismo do RNA
(6) Metabolismo de proteínas
(7) Regulação da expressão gênica
4. MATRÍCULA
Para efetuar a matrícula no Programa, são necessários os 

seguintes documentos:
4.1. Formulário para matrícula no PPIB (LINK)
4.2. Formulário para inscrição em disciplinas (LINK)
4.3. Comprovante/Protocolo da submissão do projeto de 

pesquisa à CEUA e/ou CEPSH ou isenção, conforme instruções 
no site (LINK)

4.4. Comprovante de proficiência na língua inglesa, con-
forme item 5.

4.5. Eventuais documentos que não tiverem sido apresen-
tados na inscrição conforme itens 1.2.5.8, 1.2.5.9 e 1.2.5.10.

5. PROFICIÊNCIA NA LÍNGUA INGLESA
Serão aceitos como comprovante para a demonstração 

da proficiência na língua inglesa os certificados emitidos pelas 
seguintes entidades, com as exigências especificadas:

5.1. Centro de Línguas da FFLCH/USP (ICB e correlatas): 
mínimo de 60% do exame específico para Mestrado e de 70% 
para Doutorado.

5.2. Cultura Inglesa: mínimo de 50% do exame específico 
(Mestrado ou Doutorado).

5.3. Tese Prime: para Mestrado: TEAP (Test of English for 
Academic and Professional Purposes): mínimo de 50 pontos; ou 
para Doutorado: WAP (Writing for Academic and Professional 
Purposes): mínimo de 50 pontos.

5.4. TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language – 
internet-Based Test): mínimo de 84 pontos.

5.5. IELTS (International English Language Testing System): 
mínimo de nota 6.

Histórica, conforme Edital FFLCH nº 001-2020 de 29/02/2020, e 
sua retificação publicada no D.O.E de 01/07/2020, face à Reso-
lução nº 7955/2020 de 05/06/2020, conforme deliberação da 
Congregação da FFLCH-USP em sua sessão ordinária, realizada 
em 18/06/2020, para o qual estão inscritos os candidatos José 
da Silva Simões e Verena Kewitz. A Comissão Julgadora está 
constituída: Membros Titulares: Profs. Drs. Manoel Mourivaldo 
Santiago-Almeida (DLCV-FFLCH, titular, presidente 1), Ataliba 
Teixeira de Castilho (DLCV-FFLCH, emérito, aposentado), Rodolfo 
Ilari (UNICAMP, emérito), Johannes Kabatek (Universidade de 
Zurique, Titular/Catedrático) e Maria Lucia Leitão de Almeida 
(UFRJ, titular). Suplentes: Profs Drs. Mário Eduardo Viaro (DLCV-
-FFLCH, livre-docente, presidente 2), Maria Aparecida Correa 
Ribeiro Torres de Morais (DLCV - FFLCH, livre-docente, aposen-
tada), Milton do Nascimento (PUC-MG, titular), Maria Filomena 
Gonçalves (Universidade de Évora, Especialista de Reconhecido 
Saber) e Sueli Cristina Marquesi (PUC-SP, titular).

Ficam, pelo presente edital, convocados o candidato e a 
Comissão Julgadora acima mencionada.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE 
RIBEIRÃO PRETO
 Edital ATAc/FORP 022/2020
HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO
A Congregação da Faculdade de Odontologia de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo, em sua 432ª Sessão, 
realizada em 21-09-2020, homologou o resultado do concurso 
público de Títulos e Provas visando a obtenção do título de Livre-
-Docente, junto ao Departamento de Odontologia Restauradora, 
aberto por meio do EDITAL ATAc/FORP 061/2019 (retificado 
em 03 de julho de 2020 de acordo com a Resolução USP nº 
7955/2020), realizado nos dias 11 e 12 de agosto de 2020, que 
teve como candidato o Dr. André Luis Faria e Silva.

A Comissão Julgadora foi composta pelos seguintes mem-
bros: Profs. Drs. Ricardo Gariba Silva, Regina Guenka Palma Dibb, 
Edson Alves Campos, Linda Wang e Alfredo Júlio Fernandes Neto.

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E 
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
 EDITAL ATAC/FZEA Nº 27/2020
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos 

da USP convoca a candidata, Dra. Renata Gebara Sampaio 
Dória, inscrita no concurso de títulos e provas visando à 
obtenção do título de Livre-Docente junto ao Departamento 
de Medicina Veterinária, na área de conhecimento "Afecções 
cirúrgicas do trato gastro-intestinal de equinos”, referente ao 
edital de abertura ATAC/FZEA nº 18/2020, publicado no DOE 
de 28/04/2020 e republicado no DOE de 26/06/2020, para 
prova escrita, defesa de tese, julgamento do memorial com 
prova pública de arguição e avaliação didática, que serão 
realizadas a partir do dia 22/10/2020, às 08:30 horas, munida 
de documento de identidade, caneta esferográfica azul ou 
preta, lápis, borracha e computador. As etapas presenciais, 
realizadas com as presenças da Candidata e Presidente da 
Comissão Julgadora, serão realizadas na sala da Congrega-
ção da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da 
Universidade de São Paulo, sito à Avenida Duque de Caxias 
Norte, 225, Pirassununga/SP. As demais etapas do concurso 
serão realizadas com o uso de ferramenta de videoconferên-
cia. A Comissão Julgadora será constituída pelos seguintes 
membros: TITULARES: Flávio Vieira Meirelles (Presidente), 
Professor Titular da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 
Alimentos da Universidade de São Paulo; Luis Cláudio Lopes 
Correia da Silva, Professor Titular da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo; José 
Correa de Lacerda Neto, Professor Titular da Faculdade de 
Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”; Gilson Hélio Toniollo, 
Professor Titular da Faculdade de Ciências Agrárias e Veteri-
nárias da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho”; Marcia Rita Fernandes Machado, Professora Titular da 
Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universida-
de Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. SUPLENTES: 
Carlos Eduardo Ambrósio, Professor Titular da Faculdade de 
Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São 
Paulo; Guilherme de Camargo Ferraz, Professor Associado da 
Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universida-
de Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
 Edital de Abertura de Processo Seletivo
2º Semestre 2020 - Biotecnologia
O Presidente da Comissão de Pós-Graduação do Programa 

de Pós-Graduação Interunidades em Biotecnologia da Univer-
sidade de São Paulo torna pública a abertura de processo de 
seleção para 1 vaga remanescente para doutorado e/ou douto-
rado direto junto ao Programa, exclusivamente para trabalhos 
relacionados às bolsas de estudo dos projetos aprovados nos 
editais 09/2020 e 11/2020 no âmbito do "Programa Estratégico 
Emergencial de Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pan-
demias da CAPES”.

1. INSCRIÇÃO
1.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 1 a 2 

de outubro de 2020 exclusivamente por correio eletrônico envia-
do a Secretaria do Programa de Pós-Graduação Interunidades 
em Biotecnologia (biotec@icb.usp.br).

1.2. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os 
seguintes documentos:

1.2.1. Requerimento de Inscrição (LINK)
1.2.2. Ofício de aceite do Orientador (LINK) credenciado 

como Pleno no programa.
1.2.3. Para o Doutorado Direto os candidatos deverão 

entregar comprovantes de experiência pregressa que com-
provem: (i) experiência em estágios de iniciação científica, 
aperfeiçoamento e/ou treinamento técnico por pelo menos 
dois anos com comprovante de participação em pelo menos 
um evento científico com comprovante de publicação de 
resumo ou (ii) experiência em estágios de iniciação científica, 
aperfeiçoamento e/ou treinamento técnico por pelo menos 
um ano com comprovante de publicação de pelo menos um 
artigo científico ou (iii) experiência profissional, por pelo 
menos dois anos, em área de desenvolvimento relacionada 
à Biotecnologia com depósito de pelo menos um pedido de 
patente ou participação em pelo menos um evento científico 
com comprovante de publicação de resumo. Casos especiais 
poderão ser analisados pela Comissão de Pós-Graduação, 
desde que representem experiência equivalente aos itens 
i, ii e iii.

1.2.4. Comprovante de pagamento de taxa de inscrição 
no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), que deverá 
ser paga previamente ao ato da inscrição por depósito ban-
cário no valor correspondente à taxa de inscrição conforme 
os dados a seguir: Banco do Brasil, Agência 7009-2 Conta 
corrente 130417-8 – Instituto de Ciências Biomédicas – 
ICB. 1.2.4.1. O candidato deve ainda comunicar o depósito à 
Tesouraria do ICB, enviando por email (para tesour@icb.usp.
br) com os seguintes dados:

- recibo do depósito digitalizado;
- nome completo do candidato;
- referir a que se deve o depósito.
1.2.5. Cópia legível e simples dos seguintes documentos:
1.2.5.1. Cédula de identidade (RG) (não serão aceitas CNH 

e Carteiras de Órgãos ou de Conselhos de Classe).
1.2.5.2. CPF.
1.2.5.3. Certidão de nascimento e/ou casamento.

6.1.3. Na eventualidade de problemas técnicos que impe-
çam a adequada participação de qualquer examinador ou do 
candidato, a prova realizada por sistema de videoconferência ou 
outros meios eletrônicos será suspensa.

6.1.4. Se a conexão não for restabelecida no prazo de trinta 
minutos, o certame será suspenso.

6.1.5. Quando problemas técnicos interromperem qualquer 
prova, esta deverá ser retomada a partir do estágio em que 
ocorreu o problema técnico ou, havendo impossibilidade de 
retomada, deverá ser integralmente refeita.

6.1.6. Serão preservadas as provas finalizadas antes da 
ocorrência de problemas técnicos no sistema de videoconferên-
cia ou outro meio eletrônico.

6.1.7. Todas as ocorrências deverão ser registradas no rela-
tório da Comissão de Seleção.

6.1.8. A Comissão de Seleção se reunirá em sessão fechada, 
mediante utilização de sistema eletrônico seguro adotado pela 
Universidade, para:

I – a elaboração de listas de pontos;
II – a deliberação sobre eventual pedido de substituição 

de pontos;
III – concessão das notas respectivas, finda a arguição de 

todos os candidatos;
IV – a elaboração do seu relatório.
6.1.9. O relatório será assinado, após expressa concordância 

de todos os examinadores com os seus termos, pelo membro 
da Comissão de Seleção pertencente ao Departamento ao qual 
pertence a vaga a ser ocupada.

6.2. O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito do 
candidato e será realizado de acordo com o disposto no artigo 
136 do Regimento Geral da USP.

6.2.1. 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.
6.2.2. Finda a arguição de todos os candidatos, a Comissão 

de Seleção, em sessão secreta, conferirá as notas respectivas.
6.3. A prova didática será pública, com a duração mínimade 

40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versaráso-
bre o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 
137, doRegimento Geral da USP.

6.3.1. A realização da prova didática far-se-á 24 (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.

6.3.2. O candidato poderá utilizar o material didático que-
julgar necessário.

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

6.3.4. Os candidatos que realizarem sua conexão virtual 
depois do horárioestabelecido não poderão realizar as provas.

6.3.5. 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.

6.3.6. Quando atingido o 60º (sexagésimo) minuto de prova, 
a Comissão de Seleção deverá interromper o candidato.

6.3.7. Se a exposição do candidato encerrar-se aquém do 
40º minuto de prova, deverão os examinadores conferir nota 
zero ao candidato na respectiva prova.

6.3.8. 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 Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribei-
rão Preto e, para o cálculo da média individual, asoma dos pesos 
será o quociente de divisão.

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

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. Memória e Patrimônio
II. Organização do Museu e Memória
III. Sistemas de Organização do Conhecimento
IV. Linguagem Documentária
V. Organização e Representação da Informação
VI. Indexação e Resumos
VII. Indexação de Imagens
VIII. História dos Equipamentos Culturais
IX. História dos Meios de Transmissão Cultural
X. Cultura e Informação
XI. Cultura e Conhecimento
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 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP, 
www.ffclrp.usp.br (https://www.ffclrp.usp.br/concursos/?c=3), e 
às publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

11. A não participação do candidato nas provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado 
pelo Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP, para fins de homolo-
gação, após exame formal.

13. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/07/2021, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos obedeça aos 
limites da legislação vigente à época de cada prorrogação e que 
estejam preenchidos os demais requisitos.

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

16. Após o ingresso, o contratado deverá ministrar as disci-
plinas constantes deste edital, bem como outras disciplinas sob 
a responsabilidade do Departamento de Educação, Informação 
e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, de acordo com 
indicação do Conselho Departamental.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
na Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, situada à Avenida 
Bandeirantes, nº 3900, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto – SP 
ou pelos telefones 16 3315-3836, 3315-3679 ou 3315-3673, ou 
pelo e-mail: atac@listas.ffclrp.usp.br. (2020.1.797.59.8)

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
CONVOCAÇÃO
Terá início no dia 30 de novembro de 2020, às 08h00, o 

concurso público de títulos e provas visando à obtenção de título 
de Livre-Docência do Departamento de Letras Clássicas e Verná-
culas, área de Filologia e Língua Portuguesa, opção 7: Linguística 


