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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
RETIFICAÇÃO
Referente ao Edital ATAc 018/2017
Retificação da publicação realizada no Diário Oficial de 06 de junho de 2017, Poder Executivo Seção I, página 220, referente ao Edital ATAc 018/2017: Onde se lê: (...)VI. 10 (dez)
exemplares do memorial circunstanciado, no qual sejam comprovados os trabalhos publicados
as atividades realizadas pertinentes ao concurso e demais informações que permitam avaliação
de seus méritos. Por memorial circunstanciado, entende-se a apresentação de análise reflexiva
sobre a formação acadêmica, as experiências pessoais de estudo, trabalhos, pesquisas,
publicações e outras informações pertinentes à vida acadêmica e profissional indicando
motivações e significados. Esse Memorial deverá ser acompanhado da documentação
correspondente ao alegado, de forma que se possa correlacionar cada atividade declarada no
Memorial com a respectiva peça da documentação. Os candidatos deverão entregar a
documentação acondicionada em caixas (tipo arquivo), com indicação dos números dos
documentos contidos em cada uma delas, juntamente com uma lista dos referidos documentos.
O candidato deverá salientar o conjunto de suas atividades didáticas e contribuições para o
ensino. (...)leia-se:(...)VI. Um exemplar do memorial circunstanciado em formato digital (CD,
DVD ou Pen drive) devidamente identificado, no qual sejam comprovados os trabalhos
publicados as atividades realizadas pertinentes ao concurso e demais informações que permitam
avaliação de seus méritos. Por memorial circunstanciado, entende-se a apresentação de análise
reflexiva sobre a formação acadêmica, as experiências pessoais de estudo, trabalhos, pesquisas,
publicações e outras informações pertinentes à vida acadêmica e profissional indicando
motivações e significados. O candidato deverá salientar o conjunto de suas atividades didáticas
e contribuições para o ensino. Esse Memorial deverá ser acompanhado da documentação
correspondente ao alegado, de forma que se possa correlacionar cada atividade declarada no
Memorial com a respectiva peça da documentação. Os candidatos deverão entregar a
documentação em formato digital (CD, DVD ou Pen drive) devidamente identificado.
Elementos comprobatórios do memorial, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até o último dia útil que antecede o
início do concurso.(...)
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
RETIFICAÇÃO
Retificação da publicação realizada no Diário Oficial de 06 de junho de 2017, Poder Executivo Seção I, página 220, referente ao Edital ATAc 018/2017: Onde se lê: (...) VII. 10 (dez)
exemplares da Tese original ou de Texto, que sistematize criticamente a obra do candidato ou
parte dela. (...)Leia-se: (...)VII. 10 (dez) exemplares da Tese original ou de Texto, que
sistematize criticamente a obra do candidato ou parte dela e uma cópia em CD, DVD ou Pen
drive, devidamente identificado.(...)

