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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

RETIFICAÇÃO DO EDITAL ATAc 048/2019 – CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
REFERENTE AO EDITAL ATAc 023/2019

Retificação da publicação realizada no Diário Oficial de 19 de setembro de 2019, Poder Executivo - Seção I,
página 263, referente ao Edital ATAc 48/2019:

1º - inclusão do nome do Prof. Dr. Francisco Cabral Alambert Júnior - FFLCH/USP, como membro titular, em
substituição ao Prof. Dr. David Moreno Sperling - IAU/USP, que por motivo de impedimento, declinou de
sua participação como membro titular;

2º - inclusão do nome da Profa. Dra. Gabriela Pellegrino Soares – FFLCH/USP como membro suplente;

3º - Onde se lê: “(...) A Comissão Julgadora estará constituída dos seguintes membros: Membros titulares
– Profa. Dra. Fernanda Fernandes da Silva - AUH / FAUUSP (Presidente da Comissão Julgadora); Prof. Dr.
Rafael de Bivar Marquese - FFLCH/USP; Profa. Dra. Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira - UFRJ;
Profa. Dra. Cláudia Piantá Costa Cabral – UFRGS e Prof. Dr. David Moreno Sperling - IAU/USP. Membros
suplentes – Profa. Dra. Andrea Buchidid Loewen – AUH/FAUUSP e Prof. Dr. Francisco Cabral Alambert
Júnior - FFLCH/USP. (...)”.
Leia-se: “(...) A Comissão Julgadora estará constituída dos seguintes membros: Membros titulares – Profa.
Dra. Fernanda Fernandes da Silva - AUH / FAUUSP (Presidente da Comissão Julgadora); Prof. Dr. Rafael de
Bivar Marquese - FFLCH/USP; Profa. Dra. Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira - UFRJ; Profa. Dra.
Cláudia Piantá Costa Cabral – UFRGS e Francisco Cabral Alambert Júnior - FFLCH/USP. Membros suplentes
– Profa. Dra. Andrea Buchidid Loewen – AUH/FAUUSP e Profa. Dra. Gabriela Pellegrino Soares – FFLCH/USP
(...)”. Assistência Técnica Acadêmica, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São
Paulo.

quinta-feira, 24 de outubro de 2019
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão
Público:
B. PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (COM MINISTRAÇÃO DE AULAS NA ÁREA DO COMPONENTE CURRICULAR, PARA COMPONENTE PERTENCENTE A BASE NACIONAL
COMUM E PARTE DIVERSIFICADA OU EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO):
Listar as experiências, relacionando–as da atual ou mais
recente para as mais antigas, informando:
B.1. – Período Trabalhado:
De _____/_____/________ Até _____/_____/________
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão
Público:
B.2. – Período Trabalhado:
De _____/_____/________ Até _____/_____/________
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão
Público:
C. PROFESSOR VOLUNTÁRIO (COM MINISTRAÇÃO DE
AULAS NA ÁREA DO COMPONENTE CURRICULAR, PARA COMPONENTE PERTENCENTE A BASE NACIONAL COMUM E PARTE
DIVERSIFICADA OU EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO):
Listar as experiências, relacionando–as da atual ou mais
recente para as mais antigas, informando:
C.1. – Período Trabalhado:
De _____/_____/________ Até _____/_____/________
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão
Público:
C.2. – Período Trabalhado:
De _____/_____/________ Até _____/_____/________
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão
Público:
D. PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR (COM MINISTRAÇÃO
DE AULAS NA ÁREA DO COMPONENTE CURRICULAR, PARA
COMPONENTE PERTENCENTE A BASE NACIONAL COMUM E
PARTE DIVERSIFICADA OU EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA
DE NÍVEL MÉDIO):
Listar as experiências, relacionando–as da atual ou mais
recente para as mais antigas, informando:
D.1. – Período Trabalhado:
De _____/_____/________ Até _____/_____/________
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão
Público:
D.2. – Período Trabalhado:
De _____/_____/________ Até _____/_____/________
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão
Público:
IV – EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS FORA DA ÁREA DA
DOCÊNCIA (NA ÁREA DO COMPONENTE CURRICULAR, PARA
COMPONENTE PERTENCENTE A BASE NACIONAL COMUM E
PARTE DIVERSIFICADA OU EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA
DE NÍVEL MÉDIO) (Documentação comprobatória de experiência
profissional fora da área da docência na seguinte conformidade:
Declaração (especificar função / cargo / emprego e período) /
CTPS (cópia da pág. do contrato de trabalho, bem como outras
págs. que permitam identificar a atividade exercida e período)
Listar as experiências, relacionando–as da atual ou mais
recente para as mais antigas, informando:
A – Período Trabalhado:
De _____/_____/________ Até _____/_____/________
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão
Público:
B – Período Trabalhado:
De _____/_____/________ Até _____/_____/________
Nome da Instituição de Ensino/Estabelecimento/Órgão
Público: __________________
DATA
ASSINATURA
IMPORTANTE: NOS TERMOS DO SUBITEM 2.1., DO ITEM 2
DO CAPÍTULO IX – DAS PROVAS, DO EDITAL DE ABERTURA DE
INSCRIÇÕES, DEVERÁ FIGURAR COMO ANEXO AO MEMORIAL
CIRCUNSTANCIADO, POR CÓPIA, TODA A DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS TÓPICOS II, III E IV DO MEMORIAL.
ANEXO VII – A QUE SE REFERE O ITEM 8 DO CAPÍTULO XI –
DA CLASSIFICAÇÃO, CRITÉRIOS DE DESEMPATE, FORMAÇÃO DE
CADASTRO E ADMISSÃO, DO EDITAL Nº 128/05/2019
DOCUMENTAÇÃO A QUE ALUDE O MANUAL DE RECURSOS
HUMANOS
1. Currículo atualizado (simplificado);
2. Declaração de Situação Funcional (modelo fornecido
pela Unidade);
3. Declaração de Acumulação de Cargo/Função, quando for
o caso (modelo fornecido pela Unidade);
4. Declaração informando se possui ou não antecedentes
criminais (modelo fornecido pela Unidade);
5. Declaração de Dependentes para fins de desconto do
Imposto de Renda na Fonte (modelo fornecido pela Unidade);
6. Requerimento de Salário Família (modelo fornecido pela
Unidade), e cópia da(s) Certidão(ões) de Nascimento;
7. Cópia da Carteira de Vacinação dos filhos, quando for
o caso;
8. Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS,
apenas das páginas onde constam a identificação (frente e
verso) e do último registro;
9. Cópia da Cédula de Identidade – RG;
10. Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
11. Cópia do PIS/PASEP;
12. Cópia do Título de Eleitor e do comprovante de votação
do 1º e 2º turnos da última eleição, do 2º turno desde que
tenha havido ou declaração informando que está em dia com
as obrigações eleitorais;
13. Cópia do Certificado Militar ou comprovante de estar
em dia com as obrigações militares, quando do sexo masculino;
14. Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
15. Cópia autenticada dos documentos que comprovem
os requisitos constantes do Edital de Abertura de Inscrições
(Diploma, ou na falta deste, o Certificado de Conclusão, registro no respectivo conselho, especializações, comprovante de
experiência);
16. Cópia do comprovante do número da conta corrente do
Banco do Brasil.
17. Quando se tratar de componente curricular destinado a
estágio supervisionado oferecido na habilitação profissional de
Técnico em Enfermagem:
17.1. Apresentar comprovante dentro da validade de vacinação obrigatória contra difteria, tétano, hepatite, nos termos do
que dispõe a Norma Regulamentadora 32 da Portaria 3214, de
08/06/1978 do Mtb e suas atualizações;
17.2. Comprovar possuir registro ativo no conselho regional
de enfermagem (COREN) compatível com a formação solicitada
no requisito de titulação.
ANEXO VIII – A QUE SE REFERE O ITEM 7 DO CAPÍTULO
V – DAS INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES, DO EDITAL Nº128/05/2019
DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO DIFERENCIADA
A pontuação diferenciada (PD) para pretos, pardos e
indígenas autorizada pela Lei Complementar nº 1.259, de 15
de janeiro de 2015, e instituída e disciplinada pelo Decreto nº
63.979, de 19 de dezembro de 2018, consiste em acréscimos na
pontuação final dos candidatos beneficiários em cada fase do
Processo Seletivo Simplificado, conforme fatores de equiparação
especificados no citado Decreto nº 63.979/2018, e será aplicada
aos candidatos inscritos nessa condição obedecido aos seguintes procedimentos:
1. Nos termos do artigo 2º do Decreto nº 63.979/2018,
para fazer jus à pontuação diferenciada (PD), deverá(ão) o(s)
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candidato(s), utilizando os campos específicos da ficha de inscrição destinada ao presente certame, declarar cumulativamente:
1.1. que é preto, pardo ou indígena;
1.2. sob as penas da lei, que não foi eliminado de concurso público ou processo seletivo no âmbito do Estado de São
Paulo, nem teve anulado ato de nomeação ou admissão, em
decorrência da falsidade da autodeclaração, nos termos do
disposto no parágrafo único do artigo 4º da Lei Complementar
nº 1.259/2015;
1.3. que tem interesse em utilizar a pontuação diferenciada
(PD), nos termos do Decreto nº 63.979/2018;
1.4. é permitido ao candidato declarar–se preto, pardo ou
indígena e manifestar que não deseja se beneficiar do sistema
de pontuação diferenciada (PD), submetendo–se às regras
gerais estabelecidas no Edital nº 128/05/2019.
2. A fórmula de cálculo da pontuação diferenciada (PD) a
ser atribuída a pretos, pardos e indígenas, em todas as fases do
Processo Seletivo Simplificado é:
PD = (MCA – MCPPI) / MCPPI
Onde:
PD = é a pontuação diferenciada a ser acrescida aos pontos
alcançados pelos candidatos pretos, pardos ou indígenas que
manifestaram interesse em participar da pontuação diferenciada (PD).
MCA = é a pontuação média da concorrência ampla entre
todos candidatos que pontuaram. Entende–se por “concorrência
ampla" todos os candidatos que pontuaram e que não se declararam como pretos, pardos ou indígenas, e ainda aqueles que,
tendo se declarado pretos, pardos ou indígenas, optaram por
não participar da pontuação diferenciada (PD).
MCPPI = é a pontuação média da concorrência PPI entre
todos candidatos que pontuaram, excluindo–se os inabilitados.
Entende–se por candidato inabilitado aquele que NÃO
alcançar ou superar o desempenho mínimo do Processo Seletivo
Simplificado em referência. A eliminação dos que não obtiveram
o desempenho mínimo estipulado no Edital do certame ocorrerá
após a aplicação da pontuação diferenciada (PD) sobre a nota
simples do candidato beneficiário do sistema diferenciado.
2.1. A pontuação diferenciada (PD) não será aplicada:
2.1.1. na inexistência de candidatos beneficiários do sistema diferenciado entre os habilitados;
2.1.2. quando na fórmula de cálculo da pontuação diferenciada (PD), a MCPPI (pontuação média da concorrência PPI) for
maior que a MCA (pontuação média da concorrência ampla);
2.1.3. Em fases do Processo Seletivo Simplificado nas quais
não seja estabelecida nota mínima no Edital, e o candidato
preto, pardo ou indígena obtiver pontuação/nota (resultado)
igual a 0 (zero) na respectiva fase.
3. A fórmula para aplicação da pontuação diferenciada (PD)
às notas/pontuações finais de pretos, pardos e indígenas em
cada fase do Processo Seletivo Simplificado é:
NFCPPI = (1 + PD) * NSCPPI
Onde:
NFCPPI = é a nota/pontuação na fase do Processo Seletivo
Simplificado, após a aplicação da pontuação diferenciada (PD)
e que gerará a classificação do candidato na etapa (fase) do
Processo Seletivo Simplificado. Ao término da fase do Processo
Seletivo Simplificado, a nota/pontuação final passa a ser considerada a nota simples do candidato.
NSCPPI = é a nota/pontuação simples do candidato beneficiário, sobre a qual será aplicada a pontuação diferenciada (PD).
4. Nos cálculos descritos nos itens 2 e 3 deste ANEXO
devem ser considerados duas casas decimais e frações maiores
ou iguais a 0,5 (cinco décimos) devem ser arredondadas para o
número inteiro subsequente.
5. Ao candidato preto, pardo ou indígena, que seja pessoa
com deficiência é assegurado o direito de manifestar interesse
em utilizar a pontuação diferenciada (PD), cumulativamente com
as prerrogativas asseguradas pela Lei Complementar nº 683, de
18 de setembro de 1992, que dispõe sobre reserva nos concursos
públicos, de percentual de cargos e empregos para portadores
de deficiência e dá providências correlatas.
6. A veracidade da declaração de que trata o subitem 1.1 do
item 1 deste ANEXO, será verificada por Comissão de Verificação
designada pela direção da Etec, com no mínimo 3 (três) membros, que em relação ao sistema de pontuação diferenciada (PD)
terá as seguintes atribuições:
6.1. ratificar a autodeclaração firmada pelos candidatos que
manifestarem interesse em serem beneficiários do sistema de
pontuação diferenciada (PD);
6.2. decidir, nos casos duvidosos, sobre o direito dos candidatos a fazerem jus à pontuação diferenciada (PD);
6.3. decidir, em juízo de retratação, com o auxílio da
Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena,
quando for o caso, os pedidos de reconsideração interpostos
por candidatos contra a decisão que constatar a falsidade da
autodeclaração.
7. No presente Processo Seletivo Simplificado, a verificação
visando ratificar a veracidade da autodeclaração dos candidatos
inscritos que optaram pela pontuação diferenciada ocorrerá
após a realização do Exame de Memorial Circunstanciado (Prova
de Títulos), prevista no subitem 1.1. do item 1. do CAPÍTULO IX
– DAS PROVAS deste Edital e será feita mesmo hipótese de não
ocorrência do cálculo da pontuação diferenciada.
7.1. Para execução da verificação aludida no item 7, e
após decorrido o prazo de recurso previsto no item 1, do
CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS do Edital de Abertura de
Inscrições e a designação da Comissão de Verificação, será(ão)
o(s) candidato(s) que se declarou(raram) preto(s), pardo(s) ou
indígena(s) e optou(aram) pela pontuação diferenciada (PD),
convocado(s) por Edital para comparecer(rem) perante a citada
Comissão de Verificação para decidir quanto a ratificação da
autodeclaração firmada no ato da inscrição;
7.2. Na hipótese de não comparecimento do(s) candidato(s)
convocado(s) na forma do subitem anterior, será(ão) o(s)
mesmo(s) eliminado(s) do certame, abrindo–se o prazo de recurso estabelecido no item 10 deste ANEXO;
7.3. Considerado improcedente o recurso, com a manutenção da eliminação do(s) candidato(s), retificar–se–á o Edital de
Resultado do Exame de Memorial Circunstanciado divulgado
no Diário Oficial do Estado e nos outros instrumentos de
comunicação.
8. Para aferição da veracidade da autodeclaração de candidatos pretos e pardos será verificada a fenotipia (aparência)
e, caso subsistam dúvidas, será então considerado o critério da
ascendência.
8.1. para comprovação da ascendência, será exigido do candidato documento idôneo, com foto, de pelo menos um de seus
genitores, em que seja possível a verificação do preenchimento
do requisito previsto para habilitação ao sistema de pontuação
diferenciada (PD).
8.1.1. o não atendimento à exigência disposta no subitem
anterior implicará na eliminação do candidato, abrindo–se o
prazo de recurso estabelecido no item 10 deste ANEXO.
9. Para verificação da veracidade da autodeclaração do
candidato indígena será exigido o Registro Administrativo de
Nascimento do Índio – Rani próprio ou, na ausência deste, o
Registro Administrativo de Nascimento de Índio – Rani de um
de seus genitores.
10. Ao candidato que vier a ser eliminado do concurso em
virtude da constatação de falsidade de sua autodeclaração é
facultado, no prazo de 7 (sete) dias, opor pedido de reconsideração, dirigido à Comissão de Verificação que poderá consultar, se
for o caso, a Coordenação de Políticas para a População Negra e
Indígena para decidir, em última instância, a respeito do direito
do candidato a fazer jus ao sistema de pontuação diferenciada.
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ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
EDITAL EACH/ATAc 063/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da
USP torna público a todos os interessados que, “ad referendum”
do Conselho Técnico Administrativo-CTA, em 23 de outubro de
2019, estarão abertas por 10 dias, no período de 26 de outubro a
04 de novembro de 2019, as inscrições para o processo seletivo
para a contratação de 1 (um) docente por prazo determinado,
como Professor Contratado III (MS-3.1, para os contratados com
título de Doutor), com salário de R$ R$ 1918,72 (mil novecentos e dezoito reais e setenta e dois centavos), como Professor
Contratado II (MS-2, para os contratados com título de Mestre),
com salário de R$ 1371,79 (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 curso de Sistemas de informação, na área de conhecimento:
Economia e Administração, nos termos da Resolução nº 5.872/10
e alterações posteriores, bem como da Resolução nº 7.354/17.
1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados
pelo CTA da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, após o
término do período de inscrições e de acordo com os termos da
Resolução nº 7.354/17.
2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao,
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar
requerimento dirigido a Diretora da Escola de Artes, Ciências e
Humanidades, contendo dados pessoais e Área de conhecimento
a que concorre, acompanhado dos seguintes documentos:
I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do titulo de Doutor (para Professor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II),
outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade nacional;
2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax,
ou qualquer outro meio.
2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que
se providenciem as condições necessárias para a realização
das provas.
3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se
com a eventual contratação do aprovado.
4. Atribuição da função: Atribuição da função: o candidato
aprovado, ao ser contratado, deverá ministrar as seguintes
disciplinas:
ACH2035 - Introdução à Administração para Computação
ACH2014 - Fundamentos de Sistemas de Informação
ACH2027 - Prática e Gerenciamento de Projetos
ACH2047 - Economia para Computação
ACH2008 - Empreendedorismo em Informática
ACH0041 - Resolução de Problemas I (RP I)
5. O processo seletivo será processado por meio de avaliações 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, sucessivamente, 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 convocações 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 candidatos portadores do título de Mestre.
5.5. Na segunda etapa de avaliações, proceder-se-á de
acordo com o disposto no item 5.2.
5.6. Não havendo inscritos portadores do título de Doutor,
a primeira etapa de avaliações será realizada com os candidatos
portadores do título de Mestre.
6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma única
fase, na seguinte conformidade:
I. Prova Escrita (peso 03)
II. Prova Didática (peso 03)
6.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do
processo seletivo, será realizada de acordo com o disposto no
artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.
6.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do
sorteio do ponto.
6.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de
cinco horas de duração da prova.
6.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos
bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, que o
candidato tiver levado para o local da prova, do qual não lhe
será permitido ausentar-se durante esse período.
6.1.4. As anotações efetuadas durante o período de consulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser
feitas em papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas
ao texto final.
6.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;
6.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comissão de Seleção, individualmente.
6.2. A prova didática será pública, com a duração mínima
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art.
137, do Regimento Geral da USP.
6.2.1. O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas
antes da realização da prova didática;
6.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que
julgar necessário.
6.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos,
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados,
se entender que não pertencem ao programa do processo seletivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a
procedência da alegação.
6.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário
estabelecido não poderão realizar as provas.
6.2.5. Se o número de candidatos o exigir, eles serão
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.
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6.2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o
término das provas de todos os candidatos.
7. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no
Regimento da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, para o
cálculo da média individual, a soma dos pesos será o quociente
de divisão.
8. Serão considerados habilitados os candidatos que alcançarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.
9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
1. - Princípios básicos da microeconomia
2. - Teoria do Consumidor e da Demanda
3. - Teoria da Firma e da Oferta
4. - Equilíbrio e falhas de mercado
5. - Princípios básicos da macroeconomia
6. - Modelos IS/LM e Mundell-Fleming, e suas implicações
sobre as políticas macroeconômicas
7. - Gerenciamento de Projetos
8. - Funções e Princípios da Administração
9. - Sistemas de Informações Gerenciais
10. - Empreendedorismo
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
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, e às publicações no
Diário Oficial do Estado de São Paulo.
11. O não comparecimento do candidato às provas programadas implicará automaticamente sua desistência do processo
seletivo.
12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo
CTA da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, para fins de
homologação, após exame formal.
13. A contratação será por prazo determinado e vigorará a
partir da data do exercício e até 31 de dezembro de 2020, com
possibilidade de prorrogações, desde que a soma dos períodos
não ultrapasse o prazo de dois anos.
14. Os docentes contratados por prazo determinado ficarão 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 processo seletivo e convocado para contratação, apresentar visto
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade
remunerada no Brasil.
Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados
na Seção de Apoio Acadêmico da EACH, no endereço acima
citado, ou através do telefone (11) 3091-1003, ou pelo e-mail:
apoio-each@usp.br, ou ainda no site: www.each.usp.br.

FACULDADE DE ARQUITETURA E
URBANISMO
RETIFICAÇÃO DO EDITAL ATAc 048/2019 – CONVOCAÇÃO
PARA AS PROVAS
REFERENTE AO EDITAL ATAc 023/2019
Retificação da publicação realizada no Diário Oficial de 19
de setembro de 2019, Poder Executivo - Seção I, página 263,
referente ao Edital ATAc 48/2019:
1º - inclusão do nome do Prof. Dr. Francisco Cabral Alambert Júnior - FFLCH/USP, como membro titular, em substituição
ao Prof. Dr. David Moreno Sperling - IAU/USP, que por motivo
de impedimento, declinou de sua participação como membro
titular;
2º - inclusão do nome da Profa. Dra. Gabriela Pellegrino
Soares – FFLCH/USP como membro suplente;
3º - Onde se lê: “(...) A Comissão Julgadora estará constituída dos seguintes membros: Membros titulares – Profa. Dra.
Fernanda Fernandes da Silva - AUH / FAUUSP (Presidente da
Comissão Julgadora); Prof. Dr. Rafael de Bivar Marquese - FFLCH/
USP; Profa. Dra. Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira UFRJ; Profa. Dra. Cláudia Piantá Costa Cabral – UFRGS e Prof. Dr.
David Moreno Sperling - IAU/USP. Membros suplentes – Profa.
Dra. Andrea Buchidid Loewen – AUH/FAUUSP e Prof. Dr. Francisco Cabral Alambert Júnior - FFLCH/USP. (...)”.
Leia-se: “(...) A Comissão Julgadora estará constituída dos
seguintes membros: Membros titulares – Profa. Dra. Fernanda
Fernandes da Silva - AUH / FAUUSP (Presidente da Comissão Julgadora); Prof. Dr. Rafael de Bivar Marquese - FFLCH/USP; Profa.
Dra. Margareth Aparecida Campos da Silva Pereira - UFRJ; Profa.
Dra. Cláudia Piantá Costa Cabral – UFRGS e Francisco Cabral
Alambert Júnior - FFLCH/USP. Membros suplentes – Profa. Dra.
Andrea Buchidid Loewen – AUH/FAUUSP e Profa. Dra. Gabriela
Pellegrino Soares – FFLCH/USP (...)”. Assistência Técnica Acadêmica, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade
de São Paulo.

FACULDADE DE EDUCAÇÃO
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP 92/2019
A Faculdade de Educação da USP convoca os candidatos
Camila Pereira de Camargo e Otávio Santos Costa, inscritos no
Processo Seletivo para a função de Professor Contratado II (MS2) e que comprovaram título de Mestre, conforme Edital FEUSP
nº 76/2019, publicado no D.O.E. de 27/9/2019, para o início do
Processo que será realizado dia 29/10/2019 às 08:30 horas, na
Sala 302 do Bloco A da FEUSP, à Avenida da Universidade, 308,
quando deverão tomar conhecimento, por escrito, do calendário
das provas previstas no edital acima referido.

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Edital 043/2019 – CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
CONCURSO PARA OBTENÇÃO DE TÍTULO DE LIVRE-DOCÊNCIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE AMBIENTAL.
O Diretor torna público que o concurso para obtenção
de título de livre-docente, junto ao Departamento de Saúde
Ambiental, referente ao Edital FSP 017/2019, publicado no
D.O.E. de 17/07/2019, será realizado nos dias 17 e 18 de dezembro de 2019, com início às 8h00, na Diretoria da Faculdade de
Saúde Pública, situada à Av. Dr. Arnaldo, 715 – São Paulo - SP.
Assim sendo, fica convocada a candidata inscrita Dr.ª Gabriela
Marques Di Giulio, bem como a Comissão Julgadora: Membros:
Professora Titular Deisy de Freitas Lima Ventura - Departamento
de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública/USP; Professora Associada Patricia Constante Jaime - Departamento de
Nutrição da Faculdade de Saúde Pública/USP; Professor Titular
Marcos Silveira Buckeridge - Departamento de Botânica do
Instituto de Biociências da USP, Professor Titular Antônio Ribeiro
de Almeida Júnior - Departamento de Economia, Administração
e Sociologia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiróz”
– ESALQ/USP, Professor Associado Álvaro de Oliveira D’Antona
– Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de
Campinas/UNICAMP. Suplentes: Professora Associada Adelaide
Cássia Nardocci - Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública/USP; Professora Associada Dirce Maria
Lobo Marchioni - Departamento de Nutrição da Faculdade de
Saúde Pública/USP; Professor Titular João Lima Sant’Anna Neto
– Departamento de Geografia Humana e Regional da Faculdade
de Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente/UNESP; Professora Associada Ligia Vizeu Barrozo - Departamento de Geografia
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas/USP;
Professora Associada Silvia Helena Zanirato – Escola de Artes,
Ciências e Humanidades – EACH/USP.

