
sábado, 9 de janeiro de 2016 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 126 (5) – 135

19. Os candidatos estrangeiros aprovados e indicados para 
o preenchimento da função deverão apresentar, no ato de sua 
contratação, cópia de 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 
no Serviço de Assistência a Colegiados e Concursos da Escola de 
Engenharia de Lorena da USP no endereço acima mencionado.

 EDITAL ATAc/EEL/USP – 02 /2016
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO DOCENTE 

SIMPLIFICADO (E POR TEMPO DETERMINADO) E CONVOCAÇÃO 
PARA AS PROVAS NA ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

O Vice-Diretor no exercício da Diretoria da Escola de Enge-
nharia de Lorena da Universidade de São Paulo (EEL/USP) torna 
público a todos os interessados que, de acordo com o decidido 
“ad referendum” do Conselho Técnico-Administrativo - CTA, 
estarão abertas pelo prazo de 30 (trinta) dias, no período de 
13 de janeiro a 12 de fevereiro de 2016, de 2ª à 6ª feira, das 
8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17 horas, as inscrições 
para a contratação de 1 (um) docente por prazo determinado, 
como Professor Contratado III (Professor Doutor), recebendo 
o salário de R$ 1.795,81 (outubro/2015), em jornada de 12 
horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Ciências 
Básicas e Ambientais - LOB, na área de Planejamento Ambiental 
e Avaliação de Impacto Ambiental.

1. A Comissão Julgadora será composta, “ad-referendum” 
do CTA, dos seguintes membros: Titulares: Prof.ª Dr.ª Paula Cris-
tiane Pinto Mesquita Pardal, do Departamento de Ciências Bási-
cas e Ambientais da EEL/USP; Prof. Dr. Francisco José Moreira 
Chaves, do Departamento de Engenharia Química da EEL/USP e 
Prof. Dr. Hélcio José Izário Filho, do Departamento de Engenharia 
Química da EEL/USP. Suplentes: Prof.ª Dr.ª Érica Leonor Romão, 
do Departamento de Ciências Básicas e Ambientais da EEL/USP; 
Prof. Dr. Hermann Johann Heinrich Kux, do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais e Prof.ª Dr.ª Cláudia Maria de Almeida, do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

2. As inscrições serão feitas pessoalmente ou por procura-
ção na Secretaria do Departamento de Engenharia Química da 
Escola de Engenharia de Lorena, Área I, situada à Estrada Muni-
cipal do Campinho, s/nº, em Lorena, SP, devendo o candidato 
estar acompanhado dos seguintes documentos:

I – cópia do documento de identificação (RG ou RGE);
II – prova de que é portador do título de Doutor, outorgado 

ou reconhecido pela USP ou de validade nacional;
III - cópia do título de eleitor e do comprovante de votação 

na última eleição ou prova de pagamento da respectiva multa 
ou a devida justificativa.

IV - memorial circunstanciado, em 4 (quatro) cópias, no 
qual sejam comprovados os trabalhos publicados, as atividades 
realizadas pertinentes ao concurso e as demais informações que 
permitam avaliação de seus méritos.

2.1. Quando se tratar de inscrição feita por procurador, este 
deverá apresentar seu RG e os documentos do candidato acima 
descritos, além de procuração simples firmada pelo candidato.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-
se com a convocação e eventual contratação do candidato 
aprovado.

4. O docente aprovado terá como atribuição da função 
ministrar as disciplinas: LOB 1214 – Sistemas de Informações 
Geográficas; LOB 1224 – Planejamento Ambiental e Urbanismo 
e LOB 1235 – Impactos e Adequação Ambiental.

5. O programa do processo seletivo será o seguinte: Etapas, 
estruturas e instrumentos do planejamento ambiental. Indicado-
res ambientais e planejamento. Zoneamento ambiental. Tomada 
de Decisão. Participação Pública no planejamento ambiental. 
Aspectos legais e institucionais relativas à avaliação de impacto 
ambiental (AIA). Etapas do planejamento e execução de um 
estudo de impacto ambiental. Implementação de projetos, 
supervisão e gestão ambiental. Acompanhamento pós-licença. 
Conceitos básicos de cartografia. Geoprocessamento. Sistemas 
de Informações Geográficas, Topografia e sensoriamento remo-
to. GPS. Escala, representação e projeções cartográficas. Modelo 
de dados espaciais. Tipos, fontes, coleta e análise de dados. 
Geração e edição de mapas temáticos.

6. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 
meio de atribuição de notas em provas que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 1);
II. Prova Didática (peso 1).
6.1. Será eliminado do processo seletivo o candidato que 

não estiver presente no horário de início das provas e no horário 
da ciência das listas de pontos das provas escrita e didática.

7. Prova Escrita:
7.1. A prova escrita, que versará sobre programa do Proces-

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

7.2. A Comissão Julgadora 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. É vedado ao candidato abrir mão desse prazo.

7.3. Será automaticamente excluído do certame o candidato 
que se apresentar após a Comissão Julgadora ter dado conheci-
mento da lista de pontos aos candidatos.

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

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

7.6. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos.

7.7. As anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela Comissão Julgadora e anexadas ao 
texto final.

7.7. 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.

8. Prova Didática:
8.1. A Prova Didática será pública, com duração mínima 

de quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre 
o programa do processo seletivo, nos termos do art. 137 do 
Regimento Geral da USP.

8.2. A Comissão Julgadora, com base no programa do edi-
tal, organizará uma lista de pontos, da qual os candidatos toma-
rão conhecimento, imediatamente antes do sorteio do ponto.

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

8.4. O sorteio do ponto será feito vinte e quatro horas antes 
da realização da prova didática. É vedado ao candidato abrir 
mão desse prazo.

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

9. Cada prova será avaliada pelos membros da Comissão 
Julgadora, individualmente.

10. A nota de cada prova variará de zero a dez, com aproxi-
mação até a primeira casa decimal.

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

Departamento de Biotecnologia da EEL/USP e Prof. Dr. George 
de Paula Bernardes, do Departamento de Departamento de 
Engenharia Civil da FEG/Unesp. Suplentes: Prof.ª Dr.ª Maria Isa-
bel Cristina Tranin, do Departamento de Engenharia Civil da FEG/
Unesp; Prof. Dr. Antonio Wanderley Terni, do Departamento de 
Engenharia Civil da FEG/Unesp e Prof. Dr. José Luiz de Carvalho, 
do Instituto Florestal - Unidade de Pindamonhangaba.

2. As inscrições serão feitas pessoalmente ou por procura-
ção na Secretaria do Departamento de Engenharia Química da 
Escola de Engenharia de Lorena, Área I, situada à Estrada Muni-
cipal do Campinho, s/nº, em Lorena, SP, devendo o candidato 
estar acompanhado dos seguintes documentos:

I – cópia do documento de identificação (RG ou RGE);
II – prova de que é portador do título de Doutor, outorgado 

ou reconhecido pela USP ou de validade nacional;
III - cópia do título de eleitor e do comprovante de votação 

na última eleição ou prova de pagamento da respectiva multa 
ou a devida justificativa.

IV - memorial circunstanciado, em 4 (quatro) cópias, no 
qual sejam comprovados os trabalhos publicados, as atividades 
realizadas pertinentes ao concurso e as demais informações que 
permitam avaliação de seus méritos.

2.1. Quando se tratar de inscrição feita por procurador, este 
deverá apresentar seu RG e os documentos do candidato acima 
descritos, além de procuração simples firmada pelo candidato.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-
se com a convocação e eventual contratação do candidato 
aprovado.

4. O docente aprovado terá como atribuição da função 
ministrar as disciplinas: LOB 1230 – Ecossistemas Aquáticos e 
Terrestres; LOB 1226 – Recuperação de Áreas Degradadas e LOB 
1236 – Ações Mitigadoras de Impactos Ambientais.

5. O programa do processo seletivo será o seguinte: Carac-
terização dos ecossistemas aquáticos, terrestres e interfaces. 
Diversidade de espécies nos sistemas ecológicos. Sucessão 
ecológica. Inventário florestal. Planos de manejo florestal. 
Monitoramento e manutenção de Unidades de Conservação. 
Certificação Florestal. Legislação e normas relativas às áreas 
degradadas. Componentes e atributos do meio físico. Geoin-
dicadores de degradação. Processos geológico-geotécnicos e 
relações. Técnicas de recuperação de áreas degradadas. Critérios 
para a seleção de alternativas. Planos de recuperação ambiental; 
monitoramento.

6. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 
meio de atribuição de notas em provas que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 1);
II. Prova Didática (peso 1).
6.1. Será eliminado do processo seletivo o candidato que 

não estiver presente no horário de início das provas e no horário 
da ciência das listas de pontos das provas escrita e didática.

7. Prova Escrita:
7.1. A prova escrita, que versará sobre programa do Proces-

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

7.2. A Comissão Julgadora 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. É vedado ao candidato abrir mão desse prazo.

7.3. Será automaticamente excluído do certame o candidato 
que se apresentar após a Comissão Julgadora ter dado conheci-
mento da lista de pontos aos candidatos.

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

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

7.6. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos.

7.7. As anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela Comissão Julgadora e anexadas ao 
texto final.

7.7. 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.

8. Prova Didática:
8.1. A Prova Didática será pública, com duração mínima 

de quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre 
o programa do processo seletivo, nos termos do art. 137 do 
Regimento Geral da USP.

8.2. A Comissão Julgadora, com base no programa do edi-
tal, organizará uma lista de pontos, da qual os candidatos toma-
rão conhecimento, imediatamente antes do sorteio do ponto.

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

8.4. O sorteio do ponto será feito vinte e quatro horas antes 
da realização da prova didática. É vedado ao candidato abrir 
mão desse prazo.

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

9. Cada prova será avaliada pelos membros da Comissão 
Julgadora, individualmente.

10. A nota de cada prova variará de zero a dez, com aproxi-
mação até a primeira casa decimal.

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

12. A classificação dos candidatos será feita por examina-
dor, segundo as notas por ele conferidas. Em caso de empate, o 
examinador fará o desempate.

13. Em caso de empate, a Comissão de Seleção está obri-
gada a desempatar escrevendo uma justificativa a ser apreciada 
pelo CTA, levando em consideração a média global, obtida pelos 
candidatos com todos os examinadores.

14. Os candidatos deverão comparecer no dia 22/02/2016, 
no Serviço de Assistência a Colegiados e Concursos da Escola 
de Engenharia de Lorena, Área I, situada à Estrada Municipal 
do Campinho, s/nº, no prédio da Diretoria, em Lorena, SP, das 
8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17 horas, para o 
conhecimento do cronograma das provas. O não compareci-
mento implicará automaticamente na desistência do candidato.

15. O resultado do processo seletivo será proclamado pela 
Comissão Julgadora, imediatamente após o seu término em ses-
são pública e posteriormente será homologado pelo Conselho 
Técnico-Administrativo da EEL/USP.

16. A contratação será por prazo determinado e vigorará 
a partir da data do exercício até 31 de dezembro de 2016, nos 
termos estabelecidos na Resolução no. 5.872, publicada no 
D.O.E. de 29/09/2010, alterada pela Resolução nº 6060/2012, 
publicada no D.O.E de 28/02/2012, com possibilidade de prorro-
gações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse o prazo 
de dois anos.

17. 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.

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

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

outro cargo, emprego ou função pública.

01 / Janaina Kelly de Jesus Nobre / 27.913.278-5-SP / 
204.484.358-70 / 155,0 / 3º

CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS
INSCRIÇÃO Nº / RG / CPF
02 / 25.060.015-8-SP / 170.395.448-30
03 / 43.463.514-5-SP / 361.261.928-42
 CIDADE: GARÇA - FATEC DEPUTADO JULIO JULINHO MAR-

CONDES DE MOURA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 119/09/2015 - PROCESSO Nº 7170/2015.
EDITAL DO RESULTADO DA ANÁLISE DO MEMORIAL CIR-

CUNSTANCIADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC Deputado 

Julio Julinho Marcondes de Moura, de acordo com o artigo 
10, da Deliberação CEETEPS 017/2015, publicada no DOE de 
18/07/2015, Seção I, Página 39, comunica aos candidatos abaixo 
relacionados a CLASSIFICAÇÃO FINAL.

Disciplina: Inglês V
CANDIDATO CLASSIFICADO
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / NOTA / CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
01 / Mariana Garcia de Paula Campos / 29.405.168-5-SP / 

300.529.078-64 / 344,0 / 1º
 CIDADE AMERICANA, FATEC AMERICANA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 004/22/2015 – PROCESSO Nº 5085/2015.
DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE 08/01/2016
 - O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC AMERICA-

NA, no uso das atribuições e competências conferidas por meio 
do artigo 10 da Deliberação CEETEPS 017/2015, de 16, publi-
cada no DOE de 18/07/2015, HOMOLOGA o processo seletivo 
simplificado, na disciplina Sistemas Operacionais I.

 CIDADE AMERICANA, FATEC AMERICANA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 004/23/2015 – PROCESSO Nº 5086/2015.
DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE 08/01/2016
 - O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC AMERICA-

NA, no uso das atribuições e competências conferidas por meio 
do artigo 10 da Deliberação CEETEPS 017/2015, de 16, publi-
cada no DOE de 18/07/2015, HOMOLOGA o processo seletivo 
simplificado, na disciplina Sistemas Operacionais II.

 FATEC AMERICANA – AMERICANA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 004/24/2015 – PROCESSO Nº 5087/2015.
DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE 22/12/2015.
 - O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC AME-

RICANA, no uso das atribuições e competências conferidas 
por meio do artigo 10 da Deliberação CEETEPS 017/2015, de 
16, publicada no DOE de 18/07/2015, HOMOLOGA o processo 
seletivo simplificado, na disciplina Gestão e Governança de TI.

 CIDADE: SANTOS - FATEC RUBENS LARA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 005/07/2015 – PROCESSO Nº 6025/2015.
DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE 08/01/2015.
 - O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC RUBENS 

LARA, no uso das atribuições e competências conferidas por 
meio do artigo 10 da Deliberação CEETEPS 017/2015, de 16, 
publicada no DOE de 18/07/2015, HOMOLOGA o processo 
seletivo simplificado, na disciplina ECONOMIA E FINANÇAS 
EMPRESARIAIS.

 CIDADE TAQUARITINGA, FATEC PROFA. MARLENE MARIA 
MILETTA SERVIDONI

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 
DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.

EDITAL Nº 022/10/2015 – PROCESSO Nº 5140/2015.
DESPACHO DA DIRETORA DA FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE 08/01/2016.
 - A Diretora da Faculdade de Tecnologia da FATEC PROFA. 

MARLENE MARIA MILETTA SERVIDONI, no uso das atribuições e 
competências conferidas por meio do artigo 10 da Deliberação 
CEETEPS 017/2015, de 16, publicada no DOE de 18/07/2015, 
HOMOLOGA o processo seletivo simplificado, na disciplina 
Administração Geral.

 CIDADE TAQUARITINGA, FATEC PROFA. MARLENE MARIA 
MILETTA SERVIDONI

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 
DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.

EDITAL Nº 022/12/2015 – PROCESSO Nº 5142/2015.
DESPACHO DA DIRETORA DA FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE 08/01/2016.
A Diretora da Faculdade de Tecnologia da FATEC PROFA. 

MARLENE MARIA MILETTA SERVIDONI, no uso das atribuições e 
competências conferidas por meio do artigo 10 da Deliberação 
CEETEPS 017/2015, de 16, publicada no DOE de 18/07/2015, 
HOMOLOGA o processo seletivo simplificado, na disciplina 
Design Digital.

 CIDADE TAQUARITINGA, FATEC PROFA. MARLENE MARIA 
MILETTA SERVIDONI

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 
DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.

EDITAL Nº 022/13/2015 – PROCESSO Nº 5143/2015.
DESPACHO DA DIRETORA DA FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE 08/01/2016.
A Diretora da Faculdade de Tecnologia da FATEC PROFA. 

MARLENE MARIA MILETTA SERVIDONI, no uso das atribuições e 
competências conferidas por meio do artigo 10 da Deliberação 
CEETEPS 017/2015, de 16, publicada no DOE de 18/07/2015, 
HOMOLOGA o processo seletivo simplificado, na disciplina 
Prática de Design.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA

 EDITAL ATAc/EEL/USP – 01 /2016
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO DOCENTE 

SIMPLIFICADO (E POR TEMPO DETERMINADO) E CONVOCAÇÃO 
PARA AS PROVAS NA ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

O Vice-Diretor no exercício da Diretoria da Escola de Enge-
nharia de Lorena da Universidade de São Paulo (EEL/USP) torna 
público a todos os interessados que, de acordo com o decidido 
“ad referendum” do Conselho Técnico-Administrativo - CTA, 
estarão abertas pelo prazo de 30 (trinta) dias, no período de 
13 de janeiro a 12 de fevereiro de 2016, de 2ª à 6ª feira, das 
8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17 horas, as inscrições 
para a contratação de 1 (um) docente por prazo determinado, 
como Professor Contratado III (Professor Doutor), recebendo 
o salário de R$ 1.795,81 (outubro/2015), em jornada de 12 
horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Ciências 
Básicas e Ambientais - LOB, na área de Conservação Ambiental.

1. A Comissão Julgadora será composta, “ad-referendum” 
do CTA, dos seguintes membros: Titulares: Prof. Dr. Marco Aurélio 
Kondracki de Alcântara, do Departamento de Ciências Básicas 
e Ambientais da EEL/USP; Prof. Dr. Flávio Teixeira da Silva, do 

2. - Edson Gonçalves Pereira, RG: 7.675.082, Professor de 
Ensino Superior III/P;

3. - Ester Martins dos Santos, RG: 16.856.983-8, Assistente 
Técnico Administrativo II;

Suplentes:
4. - Suzana Abreu de Oliveira Souza, RG: 35.476.428-7, 

Professor de Ensino Superior III/I;
5. - Edmiriam Maria Messias Paulino da Silva, RG: 

21.764.700-5, Agente Técnico Administrativo;
6. - Márcia Fiorito Napolitano, RG: 15.931.693-5, Assistente 

Técnico Administrativo II.
 FATEC PROFª MARLENE MARIA MILETTA SERVIDONI – 

TAQUARITINGA
PORTARIA DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Nº 01, DE 08/01/2016
 - O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC DEPUTA-

DO WALDYR ALCEU TRIGO, designado nos termos do Despacho 
nº 026/2015 - URH, para responder pelo concurso público de 
Professor de Ensino Superior da FATEC PROFª MARLENE MARIA 
MILETTA SERVIDONI, com fundamento na alínea “a”, do Inciso 
II, do Artigo 2º da Portaria CEETEPS-GDS nº 914, de 14, publica-
da no DOE de 15/01/2015, republicada no DOE de 28/01/2015, 
designa para comporem, sem prejuízo de suas funções, sob a 
presidência do primeiro, a Comissão Especial de Concurso Públi-
co, em atendimento ao Decreto nº 60.449/2014 de 15/05/2014, 
publicado no DOE de 16/05/2014, responsável pela realização 
do concurso referente as disciplinas Inglês I, Inglês II e Inglês V 
do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet e das 
disciplinas Inglês V e Inglês VI do Curso Superior de Tecnologia 
em Agronegócio:

Titulares:
1. - Roberta Miyamoto Monghini, RG: 43.519.367-3, Diretor 

de Serviço responsável pela Área Administrativa;
2. - Laura Alves Coelho, RG: 24.436.878-8, Auxiliar de 

Docente I-B;
3. - Raquel Gomes Meirelles, RG.: 4.479.417-4, Assistente 

Técnico Administrativo;
Suplentes:
4. - Rosaura de Moraes Oliverio, RG: 13.962.353-X, Diretor 

de Serviço responsável pela Área Acadêmica;
5. - Maurício Angeloni, RG: 27.951.189-9, Professor de 

Ensino Superior II-C;
6. - Mirian Isabel Junqueira Sarni, RG: 16.921.583-0, Profes-

sor de Ensino Superior II-C;
 FATEC GUARULHOS – GUARULHOS
Concurso Público Edital nº 167/03/2015, Processo nº 

5970/2015, Código Concurso nº 2934
PORTARIA DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

Nº 02 DE 08/01/2016
 - O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC GUA-

RULHOS, com fundamento parágrafo único, do Artigo 7º, 
das Deliberações CEETEPS 009/2015, alterada pela 24/2015, 
designa para compor, sem prejuízo de suas funções, a Comissão 
Especifica de Concurso Público na disciplina OPERAÇÕES AERO-
PORTUÁRIAS I, do Curso Superior de Tecnologia em Logística 
Aeroportuária.

1. - Robson dos Santos, RG: 22.894.193-3, Coordenador do 
Curso Superior de Tecnologia em Logística Aeroportuária;

2. - Marcos Rodrigo da Silva Assis, RG: 30.666.663-7, Profes-
sor de Ensino Superior I - A;

3. - Alexandre Formigoni, RG: 17.460.860-3, Professor de 
Ensino Superior III – C

 FATEC OGARI DE CASTRO PACHECO – ITAPIRA
CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR 

– EDITAL Nº 278/01/2015 – PROCESSO Nº 4750/2015
AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL:
DESPACHO PUBLICADO NO DOE DE 26/05/2015, PROCESSO 

Nº 5.976/2014(SGP-10.908-15)
DESPACHO DO DIRETOR DE FACULDADE DE TECNOLOGIA 

DE 08/01/2016
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC MOCOCA, 

designado nos termos do Despacho nº 024/2015 - URH, para 
responder pelo concurso público de Professor de Ensino Superior 
da FATEC ITAPIRA, no uso das atribuições e competências confe-
ridas por meio da Portaria CEETEPS-GDS nº 914, de 14, publica-
da no DOE de 15/01/2015, republicada no DOE de 28/01/2015, 
HOMOLOGA o Concurso Público de Professor de Ensino Superior 
na disciplina Economia.

 GARÇA - FATEC DEPUTADO JULIO JULINHO MARCONDES 
DE MOURA

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 
DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.

EDITAL Nº 119/04/2015 - PROCESSO Nº 7078/2015.
EDITAL DO RESULTADO DA ANÁLISE DO MEMORIAL CIR-

CUNSTANCIADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC Deputado 

Julio Julinho Marcondes de Moura, de acordo com o artigo 
10, da Deliberação CEETEPS 017/2015, publicada no DOE de 
18/07/2015, Seção I, Página 39, comunica aos candidatos abaixo 
relacionados a CLASSIFICAÇÃO FINAL.

Disciplinas: Inglês I e Inglês II
CANDIDATO CLASSIFICADO
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / NOTA / CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
02 / MARIANA GARCIA DE PAULA CAMPOS / 29.405.168-5-

SP / 300.529.078-64 / 344,0 / 1º
CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO
INSCRIÇÃO Nº / RG / CPF /
01 / 40.703.828-0-SP / 310.599.698-23 /
 CIDADE: GARÇA - FATEC DEPUTADO JULIO JULINHO MAR-

CONDES DE MOURA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 119/05/2015 - PROCESSO Nº 7126/2015.
EDITAL DO RESULTADO DA ANÁLISE DO MEMORIAL CIR-

CUNSTANCIADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC Deputado 

Julio Julinho Marcondes de Moura, de acordo com o artigo 
10, da Deliberação CEETEPS 017/2015, publicada no DOE de 
18/07/2015, Seção I, Página 39, comunica aos candidatos abaixo 
relacionados a CLASSIFICAÇÃO FINAL.

Disciplina: Administração Geral
CANDIDATOS NÃO CLASSIFICADOS
INSCRIÇÃO Nº / RG / CPF
01 / 10463836-SP / 058.535.908-39
02 / 250600158-SP / 170.395.448-30
03 / 17379460-SP / 131.002.988-10
 CIDADE: GARÇA - FATEC DEPUTADO JULIO JULINHO MAR-

CONDES DE MOURA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA 

DELIBERAÇÃO CEETEPS 017, DE 16/07/2015.
EDITAL Nº 119/07/2015 - PROCESSO Nº 7079/2015.
EDITAL DO RESULTADO DA ANÁLISE DO MEMORIAL CIR-

CUNSTANCIADO E CLASSIFICAÇÃO FINAL
O Diretor de Faculdade de Tecnologia da FATEC Deputado 

Julio Julinho Marcondes de Moura, de acordo com o artigo 
10, da Deliberação CEETEPS 017/2015, publicada no DOE de 
18/07/2015, Seção I, Página 39, comunica aos candidatos abaixo 
relacionados a CLASSIFICAÇÃO FINAL.

Disciplina: Gestão de Pessoas
CANDIDATOS CLASSIFICADOS
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG/ CPF / NOTA / CLASSIFICAÇÃO 

FINAL
05 / Cristiana Aparecida Portero Yafushi / 29.168.093-8-SP / 

195.690.428-00 / 584,8 / 1º
04 / Vanderléia Ceolin de Abreu / 17.379.460-SP / 

131.002.988-10 / 513,0 / 2º

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
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usuario
Realce



136 – São Paulo, 126 (5) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I sábado, 9 de janeiro de 2016

Professor Doutor, nível MS-3, em RTP, com opção preferencial 
para o RDIDP, nos termos do item 2, na área de Estruturas de 
Aço, disciplina CV713-Estruturas Metálicas I e CV813-Estruturas 
Metálicas II e na área de Teoria das Estruturas, disciplina 
CV612- Teoria das Estruturas I e CV712-Teoria das Estruturas II, 
da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, da 
Universidade Estadual de Campinas. (Proc. nº 05-P-26592/2015)

Onde constou:
“5.1. O concurso constará das seguintes provas
a) prova escrita (peso 1);
b) prova de títulos (peso 2);
d) prova de arguição (peso 1);
e) prova didática (peso 1,5).”
Constar:
“5.1. O concurso constará das seguintes provas
a) prova escrita (peso 1);
b) prova de títulos (peso 2);
c) prova didática (peso 1,5);
d) prova de arguição (peso 1).”
Os demais itens permanecem inalterados.
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA E 

URBANISMO
RETIFICAÇÃO
Retificando o Edital publicado no DOE de 20/11/2015, pági-

nas 156 e 157, Seção I, referente ao Edital do concurso público 
de provas e títulos, para provimento de 01 cargo de Professor 
Doutor, nível MS-3, em RTP, com opção preferencial para o 
RDIDP, nos termos do item 2, na área de Estruturas de Madeira, 
disciplina CV613-Estruturas de Madeira e na área de Resistência 
dos Materiais, disciplinas CV411- Mecânica dos Sólidos I e 
CV511-Mecânica dos Sólidos II, da Faculdade de Engenharia 
Civil, Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Estadual de 
Campinas. (Proc. nº 05-P-26588/2015)

Onde constou:
“5.1. O concurso constará das seguintes provas
a) prova escrita (peso 1);
b) prova de títulos (peso 2);
d) prova de arguição (peso 1);
e) prova didática (peso 1,5).”
Constar:
“5.1. O concurso constará das seguintes provas
a) prova escrita (peso 1);
b) prova de títulos (peso 2);
c) prova didática (peso 1,5);
d) prova de arguição (peso 1).”
Os demais itens permanecem inalterados.
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA
EDITAL
Concurso Público para provimento de 01 (um) cargo de 

Professor Titular, Nível MS-6 em RTP, na Área de Geotecnolo-
gias, junto às disciplinas FA 665 – Geotecnologias I e FA 054 
– Geotecnologias II, da Faculdade de Engenharia Agrícola, da 
Universidade Estadual de Campinas. O concurso de que trata o 
presente Edital será realizado no dia 26 de fevereiro de 2016, 
com início às 09:00 horas, no Anfiteatro da Faculdade de Enge-
nharia Agrícola, situada na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
Barão Geraldo, Campinas, SP, com o seguinte calendário fixado 
para a realização das provas:

Dia 26/02/2016 – Sexta-feira
09:00 – Abertura dos Trabalhos
09:30 – Prova de Títulos
13:30 – Prova Didática
15:00 – Prova de Arguição
A Comissão Julgadora estará constituída dos seguintes 

Professores Doutores: Titulares: Archimedes Perez Filho, Raquel 
Gonçalves, Sérgio Campos, Antonio Roberto Formaggio e Hilton 
Thadeu Zarate do Couto. Suplentes: Carlos Roberto Espíndola, 
João Domingos Biagi, Orivaldo Brunini, Antonio Maria Garcia 
Tommaselli e Denise Cybis Fontana.

Ficam, pelo presente Edital, convocados os membros da 
Comissão Julgadora e o candidato inscrito: Jansle Vieira Rocha.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
EDITAL
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR – MS-3.1
O Diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Compu-

tação Científica, da Universidade Estadual de Campinas, através 
da Secretaria Geral, torna pública a abertura de inscrições para o 
concurso público de provas e títulos, para provimento de 01 (um) 
cargo de Professor Doutor, nível MS-3.1, em RTP, com opção pre-
ferencial para o RDIDP, nos termos do item 2, nas áreas de Física 
Matemática, Problemas Inversos e Geofísica Computacional, 
nas disciplinas MS 550 - Métodos de Matemática Aplicada I, MS 
512 - Análise Numérica I, MT 520 - Tratamento de Sinais Digitais 
e MS 211 - Cálculo Numérico, do Departamento de Matemática 
Aplicada do Instituto de Matemática, Estatística e Computação 
Científica da Universidade Estadual de Campinas.

1. DO REQUISITO MÍNIMO PARA INSCRIÇÃO
1.1. Poderá se inscrever no concurso o candidato que, no 

mínimo, seja portador do Título de Doutor.
1.2. É desejável que o candidato tenha o seguinte perfil:
1.2.1. Seja graduado em Matemática Aplicada, Matemática, 

Estatística ou áreas afins;
1.2.2. Tenha capacidade para ministrar cursos de graduação 

e pós-graduação nas áreas do concurso;
1.2.3. Tenha potencial para desenvolver projetos de pesqui-

sa nas áreas do concurso;
1.2.4. Tenha capacidade para orientar trabalhos de gradua-

ção e pós-graduação nas áreas do concurso.
1.2.5. A inscrição de candidato que deixar de atender ao 

perfil desejável não será indeferida por este motivo.
2. DO REGIME DE TRABALHO
2.1. Nos termos do artigo 109 do Estatuto da UNICAMP, o 

Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP) 
é o regime preferencial do corpo docente e tem por finalidade 
estimular e favorecer a realização da pesquisa nas diferentes 
áreas do saber e do conhecimento, assim como, correlatamente, 
contribuir para a eficiência do ensino e para a difusão de ideias 
e conhecimento para a comunidade.

2.2. Ao se inscrever no presente concurso público o candida-
to fica ciente e concorda que, no caso de admissão, poderá ser 
solicitada, a critério da Congregação da Unidade, a apresenta-
ção de plano de pesquisa, que será submetido à Comissão Per-
manente de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa – CPDI 
– para avaliação de possível ingresso no Regime de Dedicação 
Integral à Docência e à Pesquisa – RDIDP.

2.3. O Regime de Dedicação Integral à Docência e à 
Pesquisa (RDIDP) está regulamentado pela Deliberação CONSU-
A-02/01, cujo texto integral está disponível no sítio:

h t t p : / / w w w. p g . u n i c a m p . b r / m o s t r a _ n o r m a .
php?consolidada=S&id_norma=2684.

2.4. O aposentado na carreira docente aprovado no con-
curso público somente poderá ser admitido no Regime de 
Turno Parcial (RTP), vedada a extensão ao Regime de Dedicação 
Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), conforme Deliberação 
CONSU-A-08/2010.

2.5. A remuneração inicial para o cargo de Professor Doutor, 
MS-3.1, da Carreira do Magistério Superior é a seguinte:

a) RTP – R$ 1.795,84
b) RTC – R$ 4.558,58
c) RDIDP – R$ 10.360,26
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições deverão ser feitas de forma presencial 

pelo candidato ou por seu procurador (procuração simples) nos 
dias úteis compreendidos dentro do prazo de 40 (quarenta) dias 
úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao da publicação 

bom estado de conservação, caneta esferográfica de tinta azul 
ou preta, conforme o Edital. - Relação de candidatos inscritos 
no processo seletivo / inscrições homologadas, acrescente-se:

NOME / Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE-UF
ANA PAULA VIEIRA DE CARVALHO / 21.856.966-X - SP
ANDREA SILVEIRA FERRARI / 7068366744-RS
FERNANDA CASSINELLI / 41.796.709-3 – SP
LETICIA FELIX AGUIAR DE SOUZA - RG 34.808.478-X - SP
MARIANA AVELINO DE ABREU – 32.321.396-0 - SP
Comissão de Cultura e Extensão Universitária da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo, em 8 de janeiro 
de 2016.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E 
DE COMPUTAÇÃO
 Edital 003/2016
A Direção do Instituto de Ciências Matemáticas e de 

Computação, da Universidade de São Paulo (ICMC-USP) torna 
pública a abertura de inscrições para o Prêmio Professor Carlos 
Teobaldo Gutierrez Vidalon, a ser atribuído à melhor Tese de 
Doutorado em Matemática defendida no Brasil no ano de 2015.

O valor do prêmio em dinheiro será equivalente a uma 
mensalidade da bolsa de Pós-Doutorado Júnior.

As inscrições para o processo de seleção deverão ser efe-
tuadas até o dia 14 de março de 2016 por meio de mensagem 
eletrônica para premiogutierrez@icmc.usp.br.

A premiação será realizada em cerimônia oficial do ICMC-
USP, no dia 20 de junho de 2016 às 14 horas, no Auditório 
Fernão S. Rodrigues Germano, ICMC-USP.

Informações:
Serviço de Pós-Graduação - ICMC-USP
Av. Trabalhador São-Carlense, 400
Cx. Postal 668 - São Carlos-SP - CEP 13560-970
Telefone: (16) 3373-9638/8110
E-mail: posgrad@icmc.usp.br
www.icmc.usp.br/Portal/conteudo/237/
Este evento conta com o apoio da SBM - Sociedade Brasi-

leira de Matemática

 INSTITUTO DE QUÍMICA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE QUÍMICA
COMUNICADO
Processo Seletivo para a Contratação de 02 (dois) Docentes 

por prazo determinado, como Professor Contratado III (Professor 
Doutor), em Jornada de 12 horas semanais de trabalho, confor-
me o Edital ATAC/232015/iqusp, publicado no Diário Oficial de 
16 de dezembro de 2015.

O Vice-Diretor do Instituto de Química da Universidade de 
São Paulo aprovou, em 08 de janeiro de 2016, “ad referendum” 
do CTA os pedidos de inscrição dos candidatos ao processo 
seletivo. Dessa forma, a Comissão de Seleção designada pelo 
Conselho Técnico Administrativo do Instituto de Química da 
Universidade de São Paulo, torna pública a aceitação das ins-
crições dos candidatos ao Processo Seletivo para a Contratação 
de 02 (dois) Docentes por prazo determinado, como Professor 
Contratado III (Professor Doutor), em Jornada de 12 horas 
semanais de trabalho, conforme o Edital ATAC/232015/iqusp, 
publicado no Diário Oficial de 16 de dezembro de 2015. Can-
didatos inscritos: 1. Carlos Rogerio Cerqueira Junior (Química 
Orgânica); 2. Pollyana Souza Castro (Química Analítica); 3. Flávio 
Venâncio Nakadi (Química Analítica); 4. Vivian Estevam Cornelio 
(Química Orgânica); 5. Maria Lucia Auriemi Nunes Vieira (Quí-
mica Orgânica); 6. Marcio Henrique Zain (Química Orgânica); 7. 
Guilherme Lopes Batista (Química Analítica) e 8. Ricardo De Pra 
Urio (Química Analítica).

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 SECRETARIA GERAL
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA E 

URBANISMO
RETIFICAÇÃO
Retificando o Edital publicado no DOE de 07-10-2015, 

páginas 177 e 178, Seção I, referente ao Edital do concurso 
público de provas e títulos, para provimento de 01 cargo de 
Professor Doutor, nível MS-3, em RTP, com opção preferencial 
para o RDIDP, nos termos do item 2, nas áreas de Planejamento 
Energético e Sistemas Elétricos e Sistemas Prediais Hidráulicos, 
Sanitários e de Gás Combustível, nas disciplinas CV631 – Sis-
temas Elétricos Prediais, AU817 – Sistemas Elétricos, CV532 
– Eletrotécnica e Energia, AU816 – Sistemas Prediais Hidráulicos 
e Sanitários, CV702 – Sistemas Prediais Hidráulico-sanitários e 
Gás I e CV900 – Sistemas Prediais Hidráulico-sanitários e Gás II, 
da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, da 
Universidade Estadual de Campinas. (Proc.nº 05-P-25094/2015)

Onde constou:
“5.1. O concurso constará das seguintes provas
a) prova escrita (peso 1);
b) prova de títulos (peso 2);
c) prova de arguição (peso 1);
d) prova didática (peso 1,5).”
Constar:
“5.1. O concurso constará das seguintes provas
a) prova escrita (peso 1);
b) prova de títulos (peso 2);
c) prova didática (peso 1,5);
d) prova de arguição (peso 1).”
Os demais itens permanecem inalterados.
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA E 

URBANISMO
RETIFICAÇÃO
Retificando o Edital publicado no DOE de 20-10-2015, 

páginas 159 e 160, Seção I, referente ao Edital do concurso 
público de provas e títulos, para provimento de 01 cargo de 
Professor Doutor, nível MS-3, em RTP, com opção preferencial 
para o RDIDP, nos termos do item 2, na área de Hidrologia e 
Recursos Hídricos, disciplinas CV632 - Hidrologia Básica, CV060 
- Simulação Hidrológica e IC114 - Complementos de Hidrologia, 
da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, da 
Universidade Estadual de Campinas. (Proc. nº 05-P-25091/2015)

Onde constou:
“5.1. O concurso constará das seguintes provas
a) prova escrita (peso 1);
b) prova de títulos (peso 2);
c) prova de arguição (peso 1);
d) prova didática (peso 1,5).”
Constar:
“5.1. O concurso constará das seguintes provas
a) prova escrita (peso 1);
b) prova de títulos (peso 2);
c) prova didática (peso 1,5);
d) prova de arguição (peso 1).”
Os demais itens permanecem inalterados.
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA E 

URBANISMO
RETIFICAÇÃO
Retificando o Edital publicado no DOE de 22/10/2015, 

páginas 158 e 159, Seção I, referente ao Edital do concurso 
público de provas e títulos, para provimento de 01 cargo de 

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

7.6. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos.

7.7. As anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela Comissão Julgadora e anexadas ao 
texto final.

7.7. 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.

8. Prova Didática:
8.1. A Prova Didática será pública, com duração mínima 

de quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre 
o programa do processo seletivo, nos termos do art. 137 do 
Regimento Geral da USP.

8.2. A Comissão Julgadora, com base no programa do edi-
tal, organizará uma lista de pontos, da qual os candidatos toma-
rão conhecimento, imediatamente antes do sorteio do ponto.

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

8.4. O sorteio do ponto será feito vinte e quatro horas antes 
da realização da prova didática. É vedado ao candidato abrir 
mão desse prazo.

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

9. Cada prova será avaliada pelos membros da Comissão 
Julgadora, individualmente.

10. A nota de cada prova variará de zero a dez, com aproxi-
mação até a primeira casa decimal.

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

12. A classificação dos candidatos será feita por examina-
dor, segundo as notas por ele conferidas. Em caso de empate, o 
examinador fará o desempate.

13. Em caso de empate, a Comissão de Seleção está obri-
gada a desempatar escrevendo uma justificativa a ser apreciada 
pelo CTA, levando em consideração a média global, obtida pelos 
candidatos com todos os examinadores.

14. Os candidatos deverão comparecer no dia 22/02/2016, 
no Serviço de Assistência a Colegiados e Concursos da Escola 
de Engenharia de Lorena, Área I, situada à Estrada Municipal 
do Campinho, s/nº, no prédio da Diretoria, em Lorena, SP, das 
8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17 horas, para o 
conhecimento do cronograma das provas. O não compareci-
mento implicará automaticamente na desistência do candidato.

15. O resultado do processo seletivo será proclamado pela 
Comissão Julgadora, imediatamente após o seu término em ses-
são pública e posteriormente será homologado pelo Conselho 
Técnico-Administrativo da EEL/USP.

16. A contratação será por prazo determinado e vigorará 
a partir da data do exercício até 31 de dezembro de 2016, nos 
termos estabelecidos na Resolução no. 5.872, publicada no 
D.O.E. de 29/09/2010, alterada pela Resolução nº 6060/2012, 
publicada no D.O.E de 28/02/2012, com possibilidade de prorro-
gações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse o prazo 
de dois anos.

17. 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.

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

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

outro cargo, emprego ou função pública.
19. Os candidatos estrangeiros aprovados e indicados para 

o preenchimento da função deverão apresentar, no ato de sua 
contratação, cópia de 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 
no Serviço de Assistência a Colegiados e Concursos da Escola de 
Engenharia de Lorena da USP no endereço acima mencionado.

 FACULDADE DE ARQUITETURA E 
URBANISMO
 Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Retificação da publicação realizada no Diário Oficial de 08 

de janeiro de 2016, Poder Executivo - Seção I, página 123, refe-
rente ao Edital ATAc 001/2016: Onde se lê: “(...)Retificação da 
publicação realizada no Diário Oficial de 06 de janeiro de 2016 
(...)”, leia-se: (...)”Retificação da publicação realizada no Diário 
Oficial de 07 de janeiro de 2016. (...)”.

Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

 Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Retificação da publicação realizada no Diário Oficial de 08 

de janeiro de 2016, Poder Executivo - Seção I, página 123, refe-
rente ao Edital ATAc 002/2016: Onde se lê: “(...)Retificação da 
publicação realizada no Diário Oficial de 06 de janeiro de 2016 
(...)”, leia-se: (...)”Retificação da publicação realizada no Diário 
Oficial de 07 de janeiro de 2016. (...)”.

Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA DA USP - RETIFICAÇÃO - No 

Edital ATAC/FM/01/2016, publicado no D.O.E de 6/1/2015, Poder 
Executivo, Seção I, pág. 98, de Abertura de Processo Seletivo 
Simplificado para contratação de docente por prazo determi-
nado, como Professor Contratado II, recebendo o salário de R$ 
1.283,91 (outubro/2015), em Jornada de 12 horas semanais de 
trabalho, junto ao Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia 
e Terapia Ocupacional - Área de Terapia Ocupacional., onde se 
lê: “VI – cópia (frente e verso) de documento que comprove 
que é portador do título de doutor outorgado pela USP, por 
ela reconhecido ou de validade nacional.”, leia-se: VI – cópia 
(frente e verso) de documento que comprove que é portador do 
título de mestre outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de 
validade nacional.

 FACULDADE DE MEDICINA
RETIFICAÇÃO
EDITAL CCEX/FMUSP Nº 001/2015 - RESIDÊNCIA MUL-

TIPROFISSIONAL EM SAÚDE E EM ÁREA PROFISSIONAL DA 
SAÚDE - PROCESSO SELETIVO ÀS VAGAS DOS PROGRAMAS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NA MODALIDADE DE RESIDÊN-
CIA MULTIPROFISSIONAL E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE 
DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP, PARA INÍCIO EM 2016, 
COM BOLSAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Em: HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO 
PARA A PROVA OBJETIVA: A Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo divulga a lista de inscrições homologadas, 
de acordo com os termos do Edital CCEX/FMUSP Nº 001/2015, 
publicado no D.O.E. de 16/12/2015, e convoca os candidatos ins-
critos (que tiveram suas inscrições homologadas) para a Prova 
Objetiva a ser realizada no dia 09/01/2016, sábado, com início 
às 8h30, no Colégio Notre Dame, situado na Rua Alegrete, 168 
– Sumaré, São Paulo – SP (próximo à estação do metrô Sumaré), 
devendo comparecer com antecedência mínima de 30 minutos, 
munidos de documento de identidade original com foto e em 

12. A classificação dos candidatos será feita por examina-
dor, segundo as notas por ele conferidas. Em caso de empate, o 
examinador fará o desempate.

13. Em caso de empate, a Comissão de Seleção está obri-
gada a desempatar escrevendo uma justificativa a ser apreciada 
pelo CTA, levando em consideração a média global, obtida pelos 
candidatos com todos os examinadores.

14. Os candidatos deverão comparecer no dia 22/02/2016, 
no Serviço de Assistência a Colegiados e Concursos da Escola 
de Engenharia de Lorena, Área I, situada à Estrada Municipal 
do Campinho, s/nº, no prédio da Diretoria, em Lorena, SP, das 
8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17 horas, para o 
conhecimento do cronograma das provas. O não compareci-
mento implicará automaticamente na desistência do candidato.

15. O resultado do processo seletivo será proclamado pela 
Comissão Julgadora, imediatamente após o seu término em ses-
são pública e posteriormente será homologado pelo Conselho 
Técnico-Administrativo da EEL/USP.

16. A contratação será por prazo determinado e vigorará 
a partir da data do exercício até 31 de dezembro de 2016, nos 
termos estabelecidos na Resolução no. 5.872, publicada no 
D.O.E. de 29/09/2010, alterada pela Resolução nº 6060/2012, 
publicada no D.O.E de 28/02/2012, com possibilidade de prorro-
gações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse o prazo 
de dois anos.

17. 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.

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

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

outro cargo, emprego ou função pública.
19. Os candidatos estrangeiros aprovados e indicados para 

o preenchimento da função deverão apresentar, no ato de sua 
contratação, cópia de 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 
no Serviço de Assistência a Colegiados e Concursos da Escola de 
Engenharia de Lorena da USP no endereço acima mencionado.

 EDITAL ATAc/EEL/USP – 03 /2016
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO DOCENTE 

SIMPLIFICADO (E POR TEMPO DETERMINADO) E CONVOCAÇÃO 
PARA AS PROVAS NA ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

O Vice-Diretor no exercício da Diretoria da Escola de Enge-
nharia de Lorena da Universidade de São Paulo (EEL/USP) torna 
público a todos os interessados que, de acordo com o decidido 
“ad referendum” do Conselho Técnico-Administrativo - CTA, 
estarão abertas pelo prazo de 30 (trinta) dias, no período de 
13 de janeiro a 12 de fevereiro de 2016, de 2ª à 6ª feira, das 
8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17 horas, as inscrições 
para a contratação de 1 (um) docente por prazo determinado, 
como Professor Contratado III (Professor Doutor), recebendo 
o salário de R$ 1.795,81 (outubro/2015), em jornada de 12 
horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Ciências 
Básicas e Ambientais - LOB, na área de Hidráulica, hidrologia e 
climatologia.

1. A Comissão Julgadora será composta, “ad-referendum” 
do CTA, dos seguintes membros: Titulares: Prof.ª Dr.ª Dione Mari 
Morita, do Departamento de Ciências Básicas e Ambientais da 
EEL/USP; Prof. Dr. Saulo Freitas, do Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais e Prof. Dr. Lucrécio Fábio dos Santos, do Departa-
mento de Engenharia Química da EEL/USP. Suplentes: Prof. Dr. 
Fabiano Fernandes Bargos, do Departamento de Ciências Básicas 
e Ambientais da EEL/USP; Prof.ª Dr.ª Daniela Helena Pelegrine 
Guimarães, do Departamento de Engenharia Química da EEL/
USP e Prof.ª Dr.ª Teresa Cristina Brazil de Paiva, do Departamento 
de Biotecnologia da EEL/USP.

2. As inscrições serão feitas pessoalmente ou por procura-
ção na Secretaria do Departamento de Engenharia Química da 
Escola de Engenharia de Lorena, Área I, situada à Estrada Muni-
cipal do Campinho, s/nº, em Lorena, SP, devendo o candidato 
estar acompanhado dos seguintes documentos:

I – cópia do documento de identificação (RG ou RGE);
II – prova de que é portador do título de Doutor, outorgado 

ou reconhecido pela USP ou de validade nacional;
III - cópia do título de eleitor e do comprovante de votação 

na última eleição ou prova de pagamento da respectiva multa 
ou a devida justificativa.

IV - memorial circunstanciado, em 4 (quatro) cópias, no 
qual sejam comprovados os trabalhos publicados, as atividades 
realizadas pertinentes ao concurso e as demais informações que 
permitam avaliação de seus méritos.

2.1. Quando se tratar de inscrição feita por procurador, este 
deverá apresentar seu RG e os documentos do candidato acima 
descritos, além de procuração simples firmada pelo candidato.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-
se com a convocação e eventual contratação do candidato 
aprovado.

4. O docente aprovado terá como atribuição da função 
ministrar as disciplinas: LOB 1216 – Hidrologia e hidráulica 
aplicadas; LOB 1233 – Caracterização de Bacias Hidrográficas e 
LOB 1213 – Climatologia Aplicada.

5. O programa do processo seletivo será o seguinte: Preci-
pitação. Evapotranspiração. Infiltração. Escoamento Superficial. 
Hidrograma Unitário. Cheias em Reservatórios. Modelos de 
simulação. Micro e macrodrenagem urbana. Escoamento perma-
nente e uniforme em canais. Estudo de carga específica. Ressalto 
hidráulico. Orifícios, bocais e vertedores. Regime permanente 
gradualmente variado. Escoamento variável em canais. Seme-
lhança. Orifícios, Bocais e Vertedores. Escoamento Permanente 
em Conduto Forçado. Empuxo Hidrodinâmico. Máquinas Hidráu-
licas. Instalações de Recalque. Hidrometria em Conduto Forçado. 
Componentes do sistema climático. Evolução do clima da Terra. 
Balanço de calor do sistema terrestre. Espalhamento, absorção 
e emissão de radiação eletromagnética. Energia e temperatura. 
Circulação geral da atmosfera e dos oceanos. Elementos cli-
máticos e fatores que controlam o clima. Previsão climática e 
modelos climáticos Mudanças climáticas.

6. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 
meio de atribuição de notas em provas que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 1);
II. Prova Didática (peso 1).
6.1. Será eliminado do processo seletivo o candidato que 

não estiver presente no horário de início das provas e no horário 
da ciência das listas de pontos das provas escrita e didática.

7. Prova Escrita:
7.1. A prova escrita, que versará sobre programa do Proces-

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

7.2. A Comissão Julgadora 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. É vedado ao candidato abrir mão desse prazo.

7.3. Será automaticamente excluído do certame o candidato 
que se apresentar após a Comissão Julgadora ter dado conheci-
mento da lista de pontos aos candidatos.

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

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sábado, 9 de janeiro de 2016 às 03:22:35.


