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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
EDITAL ATAc 10/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DO
TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE, JUNTO AOS DEPARTAMENTOS DE ENSINO DA FACULDADE DE
ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo torna
público a todos os interessados que, de acordo com o decidido pela Congregação em sessão
ordinária realizada em 25/06/2020, estarão abertas, pelo prazo de 15 (quinze) dias a partir
das 9h (horário oficial de Brasília) do dia 16.07.2020 até às 9h (horário oficial de Brasília) do
dia 31.07.2020, as inscrições ao concurso público de títulos e provas para concessão do título
de Livre Docente junto aos Departamentos da FAUUSP, com base em disciplinas ou em
conjunto de disciplinas pertencentes aos Departamentos de História da Arquitetura e
Estética do Projeto (AUH), Projeto (AUP) e Tecnologia da Arquitetura (AUT), nos termos do
art. 125, parágrafo 1º do Regimento Geral da USP.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade de
São Paulo, no Regimento Interno da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e nos artigos 2º e
3º da Resolução nº 7955/2020.
1.

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 à Diretora da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, contendo dados pessoais e área de conhecimento do Departamento a que
concorre, acompanhado dos seguintes documentos:
I – documentos de identificação (RG e CPF ou passaporte);
II – memorial circunstanciado em português, no qual sejam comprovados os trabalhos
publicados, as atividades realizadas pertinentes ao concurso e demais informações que
permitam avaliação de seus méritos, em formato digital.
III – prova de que é portador do título de Doutor, outorgado pela USP, por ela
reconhecido ou de validade nacional;
IV – tese original ou texto que sistematize criticamente a obra do candidato ou parte
dela, em português e formato digital;
V – elementos comprobatórios do memorial referido no inciso II, tais como maquetes,
obras de arte e/ou outros materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser
apresentados até o último dia útil que antecede o início do concurso;
VI – prova de quitação com o serviço militar para candidatos do sexo masculino;
VII – título de eleitor;
VIII – certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstanciada emitidas pela Justiça
Eleitoral há menos de 30 dias do início do período de inscrições.
§ 1º - No memorial previsto no inciso II, o candidato deverá salientar o conjunto de
suas atividades didáticas e contribuições para o ensino.
§ 2º - 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.
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§ 3º - Para fins do inciso III, não serão aceitas atas de defesa sem informação sobre
homologação quando a concessão do título de Doutor 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.
§ 4º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados das exigências referidas nos
incisos VI e VII, desde que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.
§ 5º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das exigências dos incisos VI, VII e
VIII, devendo comprovar que se encontram em situação regular no Brasil.
§ 6º - 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.
§ 7º - Não serão aceitas inscrições pelo correio, e-mail ou fax.
§ 8º - É de integral responsabilidade do candidato a realização do upload de cada um
de seus documentos no campo específico 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.
§ 9º - É de integral responsabilidade do candidato a apresentação 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.
§ 10 - Não será admitida a apresentação extemporânea de documentos pelo
candidato, ainda que em grau de recurso.
2.

As inscrições serão julgadas pela Congregação da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo, em seu aspecto formal, publicando-se a
decisão em edital.

3.

As provas constarão de:
I – Prova escrita - peso 1 (um);
II – Defesa de tese ou texto que sistematize criticamente a obra do candidato ou parte
dela - peso 3 (três).
III – Julgamento de memorial com prova pública de arguição - peso 3 (três);
IV – Prova de avaliação didática - peso 2 (dois);
V – Prova prática - peso 1 (um);
§ 1º - A convocação dos inscritos para a realização das provas será publicada no Diário
Oficial do Estado.
§ 2º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário estabelecido não poderão
realizar as provas.
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§ 3º - A Comissão Julgadora se reunirá em sessão fechada, mediante utilização de
sistema eletrônico seguro adotado pela Universidade, para:
1. a elaboração de listas de pontos e de temas;
2. a deliberação sobre eventual pedido de substituição de pontos ou de temas;
3. a elaboração do relatório final.
4.

A todas as provas e etapas em que forem utilizados sistemas de videoconferência e
outros meios eletrônicos de participação a distância aplicam-se as seguintes normas:
I – é de integral responsabilidade do candidato a disponibilização de equipamentos e
de conexão à internet adequados para sua participação em todas as provas e etapas
do concurso;
II – aos examinadores que estejam a distância será permitido avaliar e arguir nas
mesmas condições que seriam oferecidas aos examinadores presentes no local do
concurso;
III – as provas em que for utilizado sistema de videoconferência ou outros meios
eletrônicos serão suspensas, caso verificado problema técnico que impeça a adequada
participação de qualquer examinador ou do candidato;
IV – se a conexão não for restabelecida no prazo de trinta minutos, o concurso será
suspenso;
V – 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;
VI – serão preservadas as provas finalizadas antes da ocorrência de problemas
técnicos no sistema de videoconferência ou outro meio eletrônico;
VII – todas as ocorrências deverão ser registradas no relatório final.

5.

A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral e doutrinária, será realizada
de acordo com o disposto no art. 139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral da
USP e do art. 2º da Resolução nº 7955/2020.
§ 1º - A prova será realizada apenas com a presença do candidato e do Presidente da
Comissão Julgadora ou de outro examinador que pertença ao quadro da
Unidade/órgão.
§ 2º - A comissão organizará uma lista de dez pontos, com base no programa do
concurso e dela dará conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do
sorteio do ponto, sendo permitido exigir-se dos candidatos a realização de outras
atividades nesse período.
§ 3º - O candidato poderá propor a substituição de pontos, imediatamente após tomar
conhecimento de seus enunciados, se entender que não pertencem ao programa do
concurso, cabendo à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre a procedência da
alegação.
§ 4º - Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de cinco horas de duração da
prova.
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§ 5º - Durante sessenta minutos, após o sorteio, será permitida a consulta a livros,
periódicos e outros documentos bibliográficos.
§ 6º - As anotações efetuadas durante o período de consulta poderão ser utilizadas no
decorrer da prova, devendo ser feitas em papel rubricado pelo Presidente da
Comissão ou examinador interno à Unidade/órgão e anexadas ao texto final.
§ 7º - 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.
§ 8º - Cada prova será avaliada, individualmente, pelos membros da Comissão
Julgadora.
§ 9º - O candidato poderá utilizar microcomputador para a realização da prova escrita,
nos termos da Circ.SG/Co/70, de 05/09/2001, Circ.SG/CLR/17, de 11.03.2015 e decisão
da Congregação/FAUUSP em sessão de 24.04.2003.
6.

A defesa pública de tese ou de texto elaborado será realizada por meio de sistemas de
videoconferência e outros meios eletrônicos de participação a distância.
Parágrafo único – Na defesa pública de tese ou de texto elaborado, os examinadores
levarão em conta o valor intrínseco do trabalho, o domínio do assunto abordado, bem
como a contribuição original do candidato na área de conhecimento pertinente.

7.

Na defesa pública de tese ou de texto serão obedecidas as seguintes normas:
I – a tese ou texto será enviado a cada membro da Comissão Julgadora, pelo menos
trinta dias antes da realização da prova;
II – a duração da arguição não excederá de trinta minutos por examinador, cabendo ao
candidato igual prazo para a resposta;
III – havendo concordância entre o examinador e o candidato, poderá ser estabelecido
o diálogo entre ambos, observado o prazo global de sessenta minutos.

8.

O julgamento do memorial com prova pública de arguição será realizado por meio de
sistemas de videoconferência e outros meios eletrônicos de participação a distância.
§ 1º - O julgamento do memorial e a avaliação da prova pública de arguição serão
expressos mediante nota global, atribuída após a arguição de todos os candidatos,
devendo refletir o desempenho na arguição, bem como o mérito dos candidatos.
§ 2º – O mérito dos candidatos será julgado com base no conjunto de suas atividades
que poderão compreender:
I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática;
III – atividades de formação e orientação de discípulos;
IV – atividades relacionadas à prestação de serviços à comunidade;
V – atividades profissionais, ou outras, quando for o caso;
VI – diplomas e outras dignidades universitárias.
§ 3º – A Comissão Julgadora considerará, de preferência, os títulos obtidos, os
trabalhos e demais atividades realizadas após a obtenção do título de doutor.
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9.

A prova de avaliação didática destina-se a verificar a capacidade de organização, a
produção ou o desempenho didático do candidato.
§ 1º - A prova de avaliação didática será realizada por meio de sistemas de
videoconferência e outros meios eletrônicos de participação a distância.
§ 2º - A prova de avaliação didática será pública, correspondendo a uma aula no nível
de pós-graduação, com a duração mínima de quarenta e máxima de sessenta minutos,
e versará sobre o programa da área de conhecimento para a qual o candidato
inscrever-se, nos termos do artigo 137 do Regimento Geral da USP e das seguintes
normas:
I – a Comissão Julgadora, com base no programa do concurso, organizará uma lista de
dez pontos, da qual os candidatos tomarão conhecimento imediatamente antes do
sorteio do ponto;
II – o candidato poderá propor a substituição de pontos, imediatamente após tomar
conhecimento de seus enunciados, se entender que não pertencem ao programa do
concurso, cabendo à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre a procedência da
alegação;
III – a realização da prova far-se-á vinte e quatro horas após o sorteio do ponto, as
quais serão de livre disposição do candidato, não se exigindo dele nesse período a
realização de outras atividades;
IV – o candidato poderá utilizar o material didático que julgar necessário;
V – se o número de candidatos o exigir, eles serão divididos em grupos de, no máximo,
três, observada a ordem de inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.
VI – quando atingido o 60º (sexagésimo) minuto de prova, a Comissão Julgadora
deverá interromper o candidato;
VII – se a exposição do candidato encerrar-se aquém do 40º minuto de prova, deverão
os examinadores conferir nota zero ao candidato na respectiva prova;
VIII – as notas da prova didática serão atribuídas após o término das provas de todos
os candidatos.
§ 3º - Cada membro da Comissão Julgadora poderá formular perguntas sobre a aula
ministrada, não podendo ultrapassar o prazo de quinze minutos, assegurado ao
candidato igual tempo para a resposta.

10.

À prova prática aplicam-se as seguintes normas, conforme artigos 80-84 do Regimento
Interno da FAU:
§ 1º - A prova prática poderá ser realizada por meio de sistemas de videoconferência e
outros meios eletrônicos de participação a distância, caso a Comissão Julgadora defina
que sua realização for materialmente compatível com o uso de meios e tecnologias de
informação e comunicação.
§ 2º - Se a Comissão Julgadora definir que a realização da prova prática não for
materialmente compatível com o uso de meios e tecnologias de informação e
comunicação, a prova será realizada apenas com a presença do candidato e do
Presidente da Comissão Julgadora ou de outro examinador que pertença ao quadro da
FAU.
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§ 3º - A prova prática constará da elaboração de um plano de trabalho, relativo à
realização de uma pesquisa ou da solução de problemas teóricos ou práticos
diretamente relacionados com o conteúdo do programa aprovado para o concurso.
§ 4º - No dia e hora fixados pela Comissão Julgadora, será realizada uma sessão para a
organização de uma lista de, no mínimo, cinco pontos e a determinação de duração da
prova prática.
§ 5º - Os candidatos poderão apresentar à Comissão Julgadora qualquer reclamação
sobre o programa da prova prática, decidindo a Comissão, imediatamente, sobre as
impugnações apresentadas. Essa reclamação, se houver, deverá ser apresentada logo
após o conhecimento do programa pelos candidatos.
§ 6º - Havendo mais de um candidato, o primeiro inscrito sorteará o ponto, logo após o
conhecimento da lista correspondente.
§ 7º - Sorteado o ponto, a Comissão Julgadora fixará o prazo para que os candidatos
preparem o material necessário para a realização da prova prática.
§ 8º - Havendo mais de um candidato, serão os mesmos mantidos incomunicáveis,
distantes do local onde se realiza a prova, e serão admitidos, um a um, à presença da
Comissão Julgadora que informará sobre o ponto sorteado.
§ 9º - A Comissão Julgadora deverá exigir exposição sucinta do trabalho, por escrito, e
poderá arguir o candidato ou candidatos nos assuntos relacionados às questões
sorteadas.
11.

O julgamento do concurso de livre-docência será feito de acordo com as seguintes
normas:
I – a nota da prova escrita será atribuída após concluído o exame das provas de todos
os candidatos;
II – a nota da prova de avaliação didática será atribuída imediatamente após o término
das provas de todos os candidatos;
III – o julgamento do memorial e a avaliação da prova pública de arguição serão
expressos mediante nota global nos termos do item 8 deste edital;
IV – concluída a defesa de tese ou de texto, de todos os candidatos, proceder-se-á ao
julgamento da prova com atribuição da nota correspondente;
V – em conformidade com o art. 84 do Regimento Interno da FAU, a nota da prova
prática será lançada por cada examinador em cédula especial, após o término da
prova.

12.

As notas variarão de zero a dez, podendo ser aproximadas até a primeira casa decimal.

13.

Ao término da apreciação das provas, cada examinador atribuirá, a cada candidato,
uma nota final que será a média ponderada das notas parciais por ele conferidas.

14.

Findo o julgamento, a Comissão Julgadora elaborará relatório circunstanciado sobre o
desempenho dos candidatos, justificando as notas.
§ 1º - O relatório final será assinado pelo Presidente da Comissão Julgadora após
expressa concordância de todos os examinadores com os seus termos.
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§2º - Poderão ser anexados ao relatório da Comissão Julgadora relatórios individuais
de seus membros.
§3º - O relatório da Comissão Julgadora será apreciado pela Congregação da FAUUSP,
para fins de homologação, após exame formal, no prazo máximo de sessenta dias.
15.

O resultado será proclamado imediatamente pela Comissão Julgadora em sessão
pública.
Parágrafo único – Serão considerados habilitados os candidatos que alcançarem, da
maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

16.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao concurso, encontram-se à
disposição dos interessados na Assistência Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo, situada à Rua do Lago, 876, Cidade
Universitária Armando Salles de Oliveira, São Paulo – SP, telefones: +55 (11) 30914798/4637, e-mail: academicafau@usp.br.
___________________________________________________________________________

terça-feira, 30 de junho de 2020
Comunicado Nº DP–827/312/20
A Diretora de Pessoal, em cumprimento à decisão judicial proferida no processo nº 1001986-46.2019.8.26.0053,
reincluiu o candidato LUCAS FRANCO DE CAMPOS, RG
40.310.121-9, INSCRIÇÃO 9924618209, no concurso público
destinado ao cargo de Soldado PM 2ª Classe, regido pelo Edital nº DP-1/321/18, conforme publicação inserta no DOE nº
140, de 27-7-19, sendo considerado apto nas etapas subsequentes, e reserva vaga até o julgamento do mérito da ação.
Comunicado Nº DP–838/312/20
A Diretora de Pessoal, em cumprimento à sentença
proferida pelo Juiz de Direito da 16ª Vara da Fazenda Pública
de São Paulo, que julgou parcialmente procedente a ação
e concedeu a tutela de urgência nos autos do Procedimento Comum Cível, processo nº 1012516-75.2020.8.26.0053,
reinclui o candidato GUILHERME HENRIQUE MESSIAS, RG
15.552.060, INSCRIÇÃO 70704350, no concurso público destinado ao cargo de Soldado PM 2ª Classe, regido pelo Edital
nº DP-3/321/19, e torna público que será convocado para a
etapa subsequente tão logo cessem os motivos da suspensão
dos certames, conforme publicação inserta no DOE nº 74,
de 16-4-20, de modo que deverá, portanto, acompanhar as
demais publicações em DOE.
Comunicado Nº DP–844/312/20
A Diretora de Pessoal, diante à sentença proferida pelo
Juiz de Direito da 11ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo,
que homologou a desistência do feito e julgou extinto o
processo nos autos do Procedimento Comum Cível, processo nº 1060726-31.2018.8.26.0053, torna público, para
fins de regularização, que o candidato GIOVANI MACHADO
DE OLIVEIRA, RG 44.233.499-0, INSCRIÇÃO 9902017636,
permanece excluído do concurso público destinado ao cargo
de Soldado PM 2ª Classe, regido pelo Edital nº DP-2/321/16
conforme publicação inserta no DOE nº 104, de 1-6-19, por
ter sido considerado inapto em etapa subsequente.
Comunicado Nº DP–848/312/20
A Diretora de Pessoal, em cumprimento ao acórdão
proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu provimento ao recurso nos autos da Apelação Cível, processo nº
1027937-92.2015.8.26.0405, reinclui o candidato THOMAS
DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, RG 44.784.868-9, INSCRIÇÃO
9903021246, no concurso público destinado ao cargo de
Soldado PM 2ª Classe, regido pelo Edital nº DP-5/321/14, e
torna público que será convocado para a etapa subsequente
tão logo cessem os motivos da suspensão dos certames,
conforme publicação inserta no DOE nº 74, de 16-4-20, de
modo que deverá, portanto, acompanhar as demais publicações em DOE.
Comunicado Nº DP–852/312/20
A Diretora de Pessoal, em cumprimento ao acórdão
proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu provimento parcial ao
recurso nos autos de Apelação Cível, processo nº 101875702.2019.8.26.0053, reinclui o candidato FABIANO TEIXEIRA
DE SOUZA, RG 46.333.615-0, INSCRIÇÃO 26270765, no
concurso público destinado ao cargo de, regido pelo Edital
nº DP-1/321/18, que foi considerado APTO na etapa subsequente, devendo acompanhar as demais publicações no DOE.
Comunicado Nº DP–877/312/20
A Diretora de Pessoal, diante à sentença proferida pelo
Juiz de Direito da 10ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo,
que julgou improcedente a ação nos autos do Procedimento Comum Cível, processo nº 1033047-56.2018.8.26.0053,
torna público, para fins de regularização, que o candidato
GUILHERME NUNES SILVA, RG 48.301.654-8, INSCRIÇÃO
9903009513, permanece excluído do concurso público destinado ao cargo de Soldado PM 2ª Classe, regido pelo Edital
nº DP-5/321/14, conforme publicação inserta no DOE nº
20, de 30-1-19, por ter sido considerado inapto em etapa
subsequente.
Comunicado Nº DP–882/312/20
A Diretora de Pessoal, em cumprimento ao acórdão
proferido pela 13ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu parcial provimento ao
recurso nos autos de Apelação Cível, processo nº 105796153.2019.8.26.0053, reinclui a candidata JENNIFER LUANA
CHAVES DA SILVA, RG 45.429.099-8, INSCRIÇÃO 40871908,
no concurso público destinado ao cargo de Soldado PM 2ª
Classe, regido pelo Edital nº DP-2/321/18, que foi considerada
APTA na etapa subsequente, devendo acompanhar as demais
publicações no DOE.
Comunicado Nº DP–886/312/20
A Diretora de Pessoal, em cumprimento à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 11ª Vara da Fazenda Pública de
São Paulo, que deferiu a tutela nos autos do Procedimento
Comum Cível, processo nº 1027910-25.2020.8.26.0053, reinclui o candidato HENRICO VANDERLEI DE MORAES AGUIAR,
RG 44.767.050-5, INSCRIÇÃO 25740938, no concurso público
destinado ao cargo de Soldado PM 2ª Classe, regido pelo
Edital nº DP-1/321/18, e torna público que será convocado
para a etapa subsequente tão logo cessem os motivos da suspensão dos certames, conforme publicação inserta no DOE nº
74, de 16-4-20, de modo que deverá, portanto, acompanhar
as demais publicações em DOE.
Comunicado nº DP – 854/312/20
A Diretora de Pessoal torna público o INDEFERIMENTO
do recurso administrativo interposto pelo candidato JULIO
CESAR GOMES DA ROSA, RG: 36.193.228-5, Protocolo nº
DSA-8972019 em face do resultado da verificação da autodeclaração de preto, pardo e índio, no concurso público destinado ao cargo de Soldado PM de 2ª Classe, regido pelo Edital nº
DP-2/321/19. A motivação do resultado será disponibilizada
para consulta do candidato no site www.policiamilitar.sp.gov.
br no link “concursos”.
Comunicado nº DP – 863/312/20
A Diretora de Pessoal torna público o INDEFERIMENTO
do recurso administrativo interposto pelo candidato EDUARDO GOMES DA PAZ, RG: 37.411.455-9, Protocolo n° 7472019,
em face da etapa dos EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA, do concurso público destinado ao cargo de Soldado PM de 2ª Classe,
regido pelo Edital nº DP – 2/321/19. A motivação do resultado
será disponibilizada para consulta do candidato no site www.
policiamilitar.sp.gov.br no link “concursos”.
Comunicado nº DP – 883/312/20
A Diretora de Pessoal torna público o INDEFERIMENTO
dos recursos administrativos interpostos pelos candidatos
abaixo relacionados, em face do resultado da verificação
de autodeclaração de preto, pardo ou indígena do concurso
público destinado ao cargo de Soldado PM de 2ª Classe, regido pelo Edital nº DP-3/321/19. A motivação do resultado será
disponibilizada para consulta dos candidatos no site www.
policiamilitar.sp.gov.br no link “concursos”.
Nome - RG - Protocolo
Davi Dias de Souza - 59.145.903-6 - 2542020
Douglas Ferreira Lima - 22.054.413-10 - 2412020
Gustavo Rodrigues de Matos - 52.336.852-5 - 2272020
Leonardo David Nascimento - 20.679.143 - 1252020
Lorhaine Santos Azevedo - 54.009.699-4 - 1272020
Lucas Francisco da Silva - 1.466.743-6 - 1212020
Lucas Ribeiro do Nascimento - 23.519.966-8 - 1202020
Comunicado nº DP – 884/312/20
A Diretora de Pessoal torna público o INDEFERIMENTO
dos recursos administrativos interpostos pelos candidatos
abaixo relacionados, em face do resultado da verificação
de autodeclaração de preto, pardo ou indígena do concurso
público destinado ao cargo de Soldado PM de 2ª Classe, regi-
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do pelo Edital nº DP-2/321/19. A motivação do resultado será
disponibilizada para consulta dos candidatos no site www.
policiamilitar.sp.gov.br no link “concursos”.
Nome - RG - Protocolo
Alex Alan de Alcantara - 42.658.141-6 - 6602019
Aline Sousa Guilherme - 47.214.286-0 - 6652019
Gerson Aparecido Victor Silva - 47.203.407-8 - 7942019
Pedro Lucas de Carvalho - 64.361.168-X - 82020
Comunicado nº DP – 905/312/20
A Diretora de Pessoal torna público o INDEFERIMENTO
dos recursos administrativos interpostos pelos candidatos
abaixo relacionados em face da etapa dos EXAMES DE
APTIDÃO FÍSICA, do concurso público destinado ao cargo de
Soldado PM de 2ª Classe, regido pelo Edital nº DP – 3/321/19.
A motivação do resultado será disponibilizada para consulta
do candidato no site www.policiamilitar.sp.gov.br no link
“concursos”.
Nome - RG - Protocolo
Paulo Roberto Matias de Oliveira Junior - 17.227.0410 - 2692020
Pedro Henrique Nardini Menegaz - 14.869.631-0 2682020
Comunicado nº DP-39/311/20
A Diretora de Pessoal CONVOCA os candidatos abaixo
relacionados a comparecerem em 8-7-20, às 9h00, para posse
e início de exercício no cargo público de Soldado PM de 2ª
Classe, no Complexo Administrativo PM, sito na Avenida
Cruzeiro do Sul, nº 260, 1º andar, sala 146, Bairro Canindé
- São Paulo/SP, os quais foram nomeados em cumprimento à
determinação judicial no processo respectivo, referente aos
editais relacionados, conforme publicação inserta no DOE nº
126, de 26-6-20:
NOME - RG - EDITAL - PROCESSO - JUÍZO
Felipe Barros F. de Castilho - 48.467.676-3 - 2/321/16 1051510-80.2017.8.26.0053 - 10ª CDPTJ-SP
Marcos Santos de Oliveira - 43.015.521-9 - 1/321/18 1018174-17.2019.8.26.0053 - 8ª CDPTJ-SP
Mayara de Faria Murta - 21.800.407-5 - 1/321/18 1057089-72.2018.8.26.0053 - 12ª CDPTJ-SP
Renan Santos de Souza - 23.935.600-9 - 1/321/18 1017910-97.2019.8.26.0053 - 5ª CDPTJ-SP
Thales Vitor Constantino - 40.355.189-4 - 3/321/17 1052806-06.2018.8.26.0053 - 5ª CDPTJ-SP
Valderson dos Santos Sales - 52.917.578-2 - 3/321/17 1036596-74.2018.8.26.0053 - 1ª CDPTJ-SP
Willian Oliveira Marques - 45.895.354-4 - 1/321/18 1020535-07.2019.8.26.0053 - 13ª CDPTJ-SP
Comunicado Nº DP–860/312/20
A Diretora de Pessoal, diante à sentença proferida pelo
Juiz de Direito da 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo,
que julgou procedente o pedido nos autos do Procedimento Comum Cível, processo nº 1054921-97.2018.8.26.0053,
torna público, para fins de regularização, que o candidato
MIGUEL WALLACE CARVALHO, RG 45.213.161-3, INSCRIÇÃO
9905298318, foi reincluído no concurso público destinado
ao cargo de Soldado PM 2ª Classe, regido pelo Edital nº
DP-2/321/13 conforme publicação inserta no DOE nº 236, de
19-12-18, e foi excluído do certame por ter sido considerado
inapto em etapa subsequente, conforme publicação inserta
no DOE nº 178, de 19-9-19.
Comunicado Nº DP–872/312/20
A Diretora de Pessoal, em cumprimento ao acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso
interposto pela Fazenda Pública de São Paulo nos autos de
Apelação Cível, processo nº 1060798-18.2018.8.26.0053,
reinclui o candidato RAFAEL BARDDAL DE SOUZA, RG
47.755.497-0, INSCRIÇÃO 24438600, no concurso público
destinado ao cargo de Soldado PM 2ª Classe, regido pelo
Edital nº DP-1/321/18, e torna público que será convocado
para a etapa subsequente tão logo cessem os motivos da suspensão dos certames, conforme publicação inserta no DOE nº
74, de 16-4-20, de modo que deverá, portanto, acompanhar
as demais publicações em DOE.
Comunicado Nº DP–881/312/20
A Diretora de Pessoal, em cumprimento à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública de
São Paulo, que deferiu a liminar nos autos do Procedimento Comum Cível, processo nº 1028534-74.2020.8.26.0053,
reserva a vaga ao candidato RENATO MARINHO PEREIRA, RG
45.018.728-7, INSCRIÇÃO 42086310, no concurso público
destinado ao cargo de Soldado PM 2ª Classe, regido pelo
Edital nº DP-2/321/18, até o julgamento do mérito da ação.
Comunicado Nº DP–889/312/20
A Diretora de Pessoal, em cumprimento ao acórdão
proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça São Paulo, que deu provimento em parte ao
recurso nos autos de Apelação Cível, processo nº 103310729.2018.8.26.0053, reinclui o candidato RAFAEL DE SOUZA
ALVES MOTA, RG 47.138.624-8, INSCRIÇÃO 03015289, no
concurso público destinado ao cargo de Soldado PM 2ª Classe, regido pelo Edital nº DP-2/321/16, que foi considerado
APTO na etapa subsequente e obteve classificação final equivalente à de número 229, devendo acompanhar as demais
publicações no DOE.
Comunicado Nº DP–866/312/20
A Diretora de Pessoal, em cumprimento ao acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso
interposto pela Fazenda Pública de São Paulo nos autos de
Apelação, processo nº 1035092-96.2019.8.26.0053, reinclui
o candidato TIAGO GARCIA, RG 33.588.794-6, INSCRIÇÃO
9905322553, no concurso público destinado ao cargo de
Soldado PM 2ª Classe, regido pelo Edital nº DP-1/321/15,
e torna público que será convocado para a realização dos
EXAMES MÉDICOS, nos termos do item “12”, Capítulo XX
do referido Edital, tão logo cessem os motivos da suspensão
dos certames, conforme publicação inserta no DOE nº 74,
de 16-4-20, de modo que deverá, portanto, acompanhar as
demais publicações em DOE.
Comunicado Nº DP–862/312/20
A Diretora de Pessoal, em cumprimento ao acórdão
proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu provimento parcial ao
recurso nos autos de Apelação Cível, processo nº 104231503.2019.8.26.0053, reinclui o candidato WANDERSON DOS
SANTOS TRECENTE, RG 44.984.719-6, INSCRIÇÃO 26520095,
no concurso público destinado ao cargo de Soldado PM 2ª
Classe, regido pelo Edital nº DP-1/321/18, que foi considerado APTO na etapa subsequente, devendo acompanhar as
demais publicações no DOE.

SAÚDE
FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE - HEMOCENTRO DE
SÃO PAULO
Despacho do Diretor Presidente datado de 15.05.2020
Face as informações constantes no processo administrativo nº 54/2018, com fundamento no item 17.3 do Edital de
Concurso nº 01/2018, RESOLVO PRORROGAR, por mais 02
(dois) anos, o presente Concurso Público de Provas e Títulos, a
contar da expiração do prazo de validade do certame em vigor,
observadas a data de homologação das carreiras nele concursadas (05/07/2018), EXCETO quanto as de médico e médico do
trabalho em razão da inexistência de candidatos aprovados a
serem convocados.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
FACULDADE DE ARQUITETURA E
URBANISMO
EDITAL ATAc 10/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO DE TÍTULOS E
PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE,
JUNTO AOS DEPARTAMENTOS DE ENSINO DA FACULDADE
DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO.
A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados
que, de acordo com o decidido pela Congregação em sessão
ordinária realizada em 25/06/2020, estarão abertas, pelo prazo
de 15 (quinze) dias a partir das 9h (horário oficial de Brasília)
do dia 16.07.2020 até às 9h (horário oficial de Brasília) do dia
31.07.2020, as inscrições ao concurso público de títulos e provas
para concessão do título de Livre Docente junto aos Departamentos da FAUUSP, com base em disciplinas ou em conjunto
de disciplinas pertencentes aos Departamentos de História da
Arquitetura e Estética do Projeto (AUH), Projeto (AUP) e Tecnologia da Arquitetura (AUT), nos termos do art. 125, parágrafo 1º
do Regimento Geral da USP.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no
Regimento Geral da Universidade de São Paulo, no Regimento
Interno da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e nos artigos
2º e 3º da Resolução nº 7955/2020.
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 à Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,
contendo dados pessoais e área de conhecimento do Departamento a que concorre, acompanhado dos seguintes documentos:
I – documentos de identificação (RG e CPF ou passaporte);
II – memorial circunstanciado em português, no qual sejam
comprovados os trabalhos publicados, as atividades realizadas
pertinentes ao concurso e demais informações que permitam
avaliação de seus méritos, em formato digital.
III – prova de que é portador do título de Doutor, outorgado
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;
IV – tese original ou texto que sistematize criticamente a
obra do candidato ou parte dela, em português e formato digital;
V – elementos comprobatórios do memorial referido no
inciso II, tais como maquetes, obras de arte e/ou outros materiais
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até
o último dia útil que antecede o início do concurso;
VI – prova de quitação com o serviço militar para candidatos do sexo masculino;
VII – título de eleitor;
VIII – certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstanciada emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do
início do período de inscrições.
§ 1º - No memorial previsto no inciso II, o candidato deverá
salientar o conjunto de suas atividades didáticas e contribuições
para o ensino.
§ 2º - 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.
§ 3º - Para fins do inciso III, não serão aceitas atas de defesa
sem informação sobre homologação quando a concessão do
título de Doutor 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.
§ 4º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados
das exigências referidas nos incisos VI e VII, desde que as
tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.
§ 5º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das
exigências dos incisos VI, VII e VIII, devendo comprovar que se
encontram em situação regular no Brasil.
§ 6º - 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.
§ 7º - Não serão aceitas inscrições pelo correio, e-mail
ou fax.
§ 8º - É de integral responsabilidade do candidato a realização do upload de cada um de seus documentos no campo específico 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.
§ 9º - É de integral responsabilidade do candidato a apresentação 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.
§ 10 - Não será admitida a apresentação extemporânea
de documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.
As inscrições serão julgadas pela Congregação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo,
em seu aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.
As provas constarão de:
I – Prova escrita - peso 1 (um);
II – Defesa de tese ou texto que sistematize criticamente a
obra do candidato ou parte dela - peso 3 (três).
III – Julgamento de memorial com prova pública de arguição - peso 3 (três);
IV – Prova de avaliação didática - peso 2 (dois);
V – Prova prática - peso 1 (um);
§ 1º - A convocação dos inscritos para a realização das
provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
§ 2º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário
estabelecido não poderão realizar as provas.
§ 3º - A Comissão Julgadora se reunirá em sessão fechada,
mediante utilização de sistema eletrônico seguro adotado pela
Universidade, para:
1. a elaboração de listas de pontos e de temas;
2. a deliberação sobre eventual pedido de substituição de
pontos ou de temas;
3. a elaboração do relatório final.
A todas as provas e etapas em que forem utilizados sistemas de videoconferência e outros meios eletrônicos de participação a distância aplicam-se as seguintes normas:
I – é de integral responsabilidade do candidato a disponibilização de equipamentos e de conexão à internet adequados
para sua participação em todas as provas e etapas do concurso;
II – aos examinadores que estejam a distância será permitido avaliar e arguir nas mesmas condições que seriam oferecidas
aos examinadores presentes no local do concurso;
III – as provas em que for utilizado sistema de videoconferência ou outros meios eletrônicos serão suspensas, caso verificado problema técnico que impeça a adequada participação de
qualquer examinador ou do candidato;
IV – se a conexão não for restabelecida no prazo de trinta
minutos, o concurso será suspenso;
V – 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;
VI – serão preservadas as provas finalizadas antes da ocorrência de problemas técnicos no sistema de videoconferência ou
outro meio eletrônico;
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VII – todas as ocorrências deverão ser registradas no
relatório final.
A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral e
doutrinária, será realizada de acordo com o disposto no art. 139,
e seu parágrafo único, do Regimento Geral da USP e do art. 2º
da Resolução nº 7955/2020.
§ 1º - A prova será realizada apenas com a presença do
candidato e do Presidente da Comissão Julgadora ou de outro
examinador que pertença ao quadro da Unidade/órgão.
§ 2º - A comissão organizará uma lista de dez pontos, com
base no programa do concurso e dela dará conhecimento aos
candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto,
sendo permitido exigir-se dos candidatos a realização de outras
atividades nesse período.
§ 3º - O candidato poderá propor a substituição de pontos,
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados,
se entender que não pertencem ao programa do concurso,
cabendo à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre a procedência da alegação.
§ 4º - Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de
cinco horas de duração da prova.
§ 5º - Durante sessenta minutos, após o sorteio, será
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos
bibliográficos.
§ 6º - As anotações efetuadas durante o período de consulta
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas
em papel rubricado pelo Presidente da Comissão ou examinador
interno à Unidade/órgão e anexadas ao texto final.
§ 7º - 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.
§ 8º - Cada prova será avaliada, individualmente, pelos
membros da Comissão Julgadora.
§ 9º - O candidato poderá utilizar microcomputador para
a realização da prova escrita, nos termos da Circ.SG/Co/70, de
05/09/2001, Circ.SG/CLR/17, de 11.03.2015 e decisão da Congregação/FAUUSP em sessão de 24.04.2003.
A defesa pública de tese ou de texto elaborado será realizada por meio de sistemas de videoconferência e outros meios
eletrônicos de participação a distância.
Parágrafo único – Na defesa pública de tese ou de texto
elaborado, os examinadores levarão em conta o valor intrínseco
do trabalho, o domínio do assunto abordado, bem como a
contribuição original do candidato na área de conhecimento
pertinente.
Na defesa pública de tese ou de texto serão obedecidas as
seguintes normas:
I – a tese ou texto será enviado a cada membro da Comissão Julgadora, pelo menos trinta dias antes da realização da
prova;
II – a duração da arguição não excederá de trinta minutos
por examinador, cabendo ao candidato igual prazo para a
resposta;
III – havendo concordância entre o examinador e o candidato, poderá ser estabelecido o diálogo entre ambos, observado
o prazo global de sessenta minutos.
O julgamento do memorial com prova pública de arguição
será realizado por meio de sistemas de videoconferência e
outros meios eletrônicos de participação a distância.
§ 1º - O julgamento do memorial e a avaliação da prova
pública de arguição serão expressos mediante nota global, atribuída após a arguição de todos os candidatos, devendo refletir
o desempenho na arguição, bem como o mérito dos candidatos.
§ 2º – O mérito dos candidatos será julgado com base no
conjunto de suas atividades que poderão compreender:
I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática;
III – atividades de formação e orientação de discípulos;
IV – atividades relacionadas à prestação de serviços à
comunidade;
V – atividades profissionais, ou outras, quando for o caso;
VI – diplomas e outras dignidades universitárias.
§ 3º – A Comissão Julgadora considerará, de preferência, os
títulos obtidos, os trabalhos e demais atividades realizadas após
a obtenção do título de doutor.
A prova de avaliação didática destina-se a verificar a capacidade de organização, a produção ou o desempenho didático
do candidato.
§ 1º - A prova de avaliação didática será realizada por meio
de sistemas de videoconferência e outros meios eletrônicos de
participação a distância.
§ 2º - A prova de avaliação didática será pública, correspondendo a uma aula no nível de pós-graduação, com a duração
mínima de quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará
sobre o programa da área de conhecimento para a qual o candidato inscrever-se, nos termos do artigo 137 do Regimento Geral
da USP e das seguintes normas:
I – a Comissão Julgadora, com base no programa do
concurso, organizará uma lista de dez pontos, da qual os candidatos tomarão conhecimento imediatamente antes do sorteio
do ponto;
II – o candidato poderá propor a substituição de pontos,
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados,
se entender que não pertencem ao programa do concurso,
cabendo à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre a procedência da alegação;
III – a realização da prova far-se-á vinte e quatro horas
após o sorteio do ponto, as quais serão de livre disposição do
candidato, não se exigindo dele nesse período a realização de
outras atividades;
IV – o candidato poderá utilizar o material didático que
julgar necessário;
V – se o número de candidatos o exigir, eles serão divididos
em grupos de, no máximo, três, observada a ordem de inscrição,
para fins de sorteio e realização da prova.
VI – quando atingido o 60º (sexagésimo) minuto de prova, a
Comissão Julgadora deverá interromper o candidato;
VII – se a exposição do candidato encerrar-se aquém do 40º
minuto de prova, deverão os examinadores conferir nota zero ao
candidato na respectiva prova;
VIII – as notas da prova didática serão atribuídas após o
término das provas de todos os candidatos.
§ 3º - Cada membro da Comissão Julgadora poderá formular perguntas sobre a aula ministrada, não podendo ultrapassar
o prazo de quinze minutos, assegurado ao candidato igual
tempo para a resposta.
À prova prática aplicam-se as seguintes normas, conforme
artigos 80-84 do Regimento Interno da FAU:
§ 1º - A prova prática poderá ser realizada por meio de
sistemas de videoconferência e outros meios eletrônicos de
participação a distância, caso a Comissão Julgadora defina que
sua realização for materialmente compatível com o uso de meios
e tecnologias de informação e comunicação.
§ 2º - Se a Comissão Julgadora definir que a realização da
prova prática não for materialmente compatível com o uso de
meios e tecnologias de informação e comunicação, a prova será
realizada apenas com a presença do candidato e do Presidente
da Comissão Julgadora ou de outro examinador que pertença
ao quadro da FAU.
§ 3º - A prova prática constará da elaboração de um plano
de trabalho, relativo à realização de uma pesquisa ou da solução
de problemas teóricos ou práticos diretamente relacionados com
o conteúdo do programa aprovado para o concurso.
§ 4º - No dia e hora fixados pela Comissão Julgadora, será
realizada uma sessão para a organização de uma lista de, no
mínimo, cinco pontos e a determinação de duração da prova
prática.
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§ 5º - Os candidatos poderão apresentar à Comissão
Julgadora qualquer reclamação sobre o programa da prova
prática, decidindo a Comissão, imediatamente, sobre as impugnações apresentadas. Essa reclamação, se houver, deverá ser
apresentada logo após o conhecimento do programa pelos
candidatos.
§ 6º - Havendo mais de um candidato, o primeiro inscrito
sorteará o ponto, logo após o conhecimento da lista correspondente.
§ 7º - Sorteado o ponto, a Comissão Julgadora fixará o
prazo para que os candidatos preparem o material necessário
para a realização da prova prática.
§ 8º - Havendo mais de um candidato, serão os mesmos
mantidos incomunicáveis, distantes do local onde se realiza a
prova, e serão admitidos, um a um, à presença da Comissão
Julgadora que informará sobre o ponto sorteado.
§ 9º - A Comissão Julgadora deverá exigir exposição
sucinta do trabalho, por escrito, e poderá arguir o candidato ou
candidatos nos assuntos relacionados às questões sorteadas.
O julgamento do concurso de livre-docência será feito de
acordo com as seguintes normas:
I – a nota da prova escrita será atribuída após concluído o
exame das provas de todos os candidatos;
II – a nota da prova de avaliação didática será atribuída
imediatamente após o término das provas de todos os candidatos;
III – o julgamento do memorial e a avaliação da prova
pública de arguição serão expressos mediante nota global nos
termos do item 8 deste edital;
IV – concluída a defesa de tese ou de texto, de todos os
candidatos, proceder-se-á ao julgamento da prova com atribuição da nota correspondente;
V – em conformidade com o art. 84 do Regimento Interno
da FAU, a nota da prova prática será lançada por cada examinador em cédula especial, após o término da prova.
As notas variarão de zero a dez, podendo ser aproximadas
até a primeira casa decimal.
Ao término da apreciação das provas, cada examinador
atribuirá, a cada candidato, uma nota final que será a média
ponderada das notas parciais por ele conferidas.
Findo o julgamento, a Comissão Julgadora elaborará
relatório circunstanciado sobre o desempenho dos candidatos,
justificando as notas.
§ 1º - O relatório final será assinado pelo Presidente da
Comissão Julgadora após expressa concordância de todos os
examinadores com os seus termos.
§2º - Poderão ser anexados ao relatório da Comissão
Julgadora relatórios individuais de seus membros.
§3º - O relatório da Comissão Julgadora será apreciado
pela Congregação da FAUUSP, para fins de homologação, após
exame formal, no prazo máximo de sessenta dias.
O resultado será proclamado imediatamente pela Comissão Julgadora em sessão pública.
Parágrafo único – Serão considerados habilitados os candidatos que alcançarem, da maioria dos examinadores, nota
final mínima sete.
Maiores informações, bem como as normas pertinentes
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados
na Assistência Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de São Paulo, situada à Rua do
Lago, 876, Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira,
São Paulo – SP, telefones: +55 (11) 3091-4798/4637, e-mail:
academicafau@usp.br.
RETIFICAÇÃO DO EDITAL ATAc 061/2019, publicado no
DOE de 12/12/2019, Poder Executivo – Seção I, pag. 649, de
ABERTURA DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE,
JUNTO AOS DEPARTAMENTOS DE ENSINO DA FACULDADE
DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO
Face à Resolução Nº 7955/2020, de 05/06/2020, a Diretora
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo faz saber que, de acordo com o decidido pela
Congregação em sua 630ª sessão ordinária, realizada em
25/06/2020, a retificação do Edital ATAc 061/2019 incorpora
as disposições que se seguem:
PRE MBULO:
ONDE SE LÊ: “O concurso será regido pelo disposto
no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade de São
Paulo, e no Regimento Interno da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo.”
LEIA-SE: “O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade de São Paulo, no
Regimento Interno da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e
nos artigos 2º e 3º da Resolução nº 7955/2020.”
ITEM 2:
ONDE SE LÊ: “2. As inscrições serão julgadas pela Congregação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em seu aspecto formal, publicando-se a
decisão em edital.
Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo
máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da publicação no Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições,
de acordo com o artigo 166, parágrafo segundo, do Regimento
Geral da USP.”
LEIA-SE: “2. As inscrições serão julgadas pela Congregação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo, em seu aspecto formal, publicando-se a decisão
em edital.”
ITEM 3:
ONDE SE LÊ: “3. As provas constarão de:
I – Prova escrita - peso 1 (um);
II – Defesa de tese ou texto que sistematize criticamente a
obra do candidato ou parte dela - peso 3 (três).
III – Julgamento de memorial com prova pública de arguição - peso 3 (três);
IV – Prova de avaliação didática - peso 2 (dois);
V – Prova prática - peso 1 (um);
§ 1º - A convocação dos inscritos para a realização das
provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
§ 2º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.”
LEIA-SE: “3. As provas constarão de:
I – Prova escrita - peso 1 (um);
II – Defesa de tese ou texto que sistematize criticamente a
obra do candidato ou parte dela - peso 3 (três);
III – Julgamento de memorial com prova pública de arguição - peso 3 (três);
IV – Prova de avaliação didática - peso 2 (dois);
V – Prova prática - peso 1 (um).
§ 1º - A convocação dos inscritos para a realização das
provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
§ 2º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.
§ 3º - A Comissão Julgadora se reunirá em sessão fechada,
mediante utilização de sistema eletrônico seguro adotado pela
Universidade, para:
1. a elaboração de listas de pontos e de temas;
2. a deliberação sobre eventual pedido de substituição de
pontos ou de temas;
3. a elaboração do relatório final.
4. A todas as provas e etapas em que forem utilizados
sistemas de videoconferência e outros meios eletrônicos de
participação a distância aplicam-se as seguintes normas:
I – é de integral responsabilidade do candidato a disponibilização de equipamentos e de conexão à internet
adequados para sua participação em todas as provas e etapas
do concurso;
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II – aos examinadores que estejam a distância será
permitido avaliar e arguir nas mesmas condições que seriam
oferecidas aos examinadores presentes no local do concurso;
III – as provas em que for utilizado sistema de videoconferência ou outros meios eletrônicos serão suspensas, caso verificado problema técnico que impeça a adequada participação
de qualquer examinador ou do candidato;
IV – se a conexão não for restabelecida no prazo de trinta
minutos, o concurso será suspenso;
V – 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;
VI – serão preservadas as provas finalizadas antes da ocorrência de problemas técnicos no sistema de videoconferência
ou outro meio eletrônico;
VII – todas as ocorrências deverão ser registradas no
relatório final.”
ITEM 4:
ONDE SE LÊ: “4. A prova escrita, que versará sobre assunto
de ordem geral e doutrinária, será realizada de acordo com
o disposto no art. 139, e seu parágrafo único, do Regimento
Geral da USP.
§ 1º - A comissão organizará uma lista de dez pontos, com
base no programa do concurso e dela dará conhecimento aos
candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto,
sendo permitido exigir-se dos candidatos a realização de
outras atividades nesse período.
§ 2º - O candidato poderá propor a substituição de pontos,
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados,
se entender que não pertencem ao programa do concurso,
cabendo à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre a procedência da alegação.
§ 3º - Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de
cinco horas de duração da prova.
§ 4º - Durante sessenta minutos, após o sorteio, será
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos
bibliográficos.
§ 5º - As anotações efetuadas durante o período de
consulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo
ser feitas em papel rubricado pela Comissão e anexadas ao
texto final.
§ 6º - A prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues
aos membros da Comissão Julgadora ao se abrir a sessão.
§ 7º - Cada prova será avaliada, individualmente, pelos
membros da Comissão Julgadora.
§ 8º - O candidato poderá utilizar microcomputador para
a realização da prova escrita, nos termos da Circ.SG/Co/70, de
05/09/2001, e decisão da Congregação/FAUUSP em sessão de
24.04.2003.”
LEIA-SE: “4. A prova escrita, que versará sobre assunto de
ordem geral e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto no art. 139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral
da USP e do art. 2º da Resolução nº 7955/2020.
§ 1º - A prova será realizada apenas com a presença do
candidato e do Presidente da Comissão Julgadora ou de outro
examinador que pertença ao quadro da Unidade/órgão.
§ 2º - A comissão organizará uma lista de dez pontos, com
base no programa do concurso e dela dará conhecimento aos
candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto,
sendo permitido exigir-se dos candidatos a realização de
outras atividades nesse período.
§ 3º - O candidato poderá propor a substituição de pontos,
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados,
se entender que não pertencem ao programa do concurso,
cabendo à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre a procedência da alegação.
§ 4º - Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de
cinco horas de duração da prova.
§ 5º - Durante sessenta minutos, após o sorteio, será
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos
bibliográficos.
§ 6º - As anotações efetuadas durante o período de
consulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo
ser feitas em papel rubricado pelo Presidente da Comissão ou
examinador interno à Unidade/órgão e anexadas ao texto final.
§ 7º - 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.
§ 8º - Cada prova será avaliada, individualmente, pelos
membros da Comissão Julgadora.
§ 9º - O candidato poderá utilizar microcomputador para
a realização da prova escrita, nos termos da Circ.SG/Co/70,
de 05/09/2001, Circ.SG/CLR/17, de 11.03.2015 e decisão da
Congregação/FAUUSP em sessão de 24.04.2003.”
ITEM 5:
ONDE SE LÊ: “5. Na defesa pública de tese ou de texto
elaborado, os examinadores levarão em conta o valor intrínseco do trabalho, o domínio do assunto abordado, bem como
a contribuição original do candidato na área de conhecimento
pertinente.”
LEIA-SE: “5. A defesa pública de tese ou de texto elaborado será realizada por meio de sistemas de videoconferência e
outros meios eletrônicos de participação a distância.
Parágrafo único – Na defesa pública de tese ou de texto
elaborado, os examinadores levarão em conta o valor intrínseco do trabalho, o domínio do assunto abordado, bem como a
contribuição original do candidato na área de conhecimento
pertinente.”
ITEM 6: O item 6 passa a ser renumerado para item 7, sem
alteração do conteúdo.
ITEM 7:
ONDE SE LÊ: “7. O julgamento do memorial e a avaliação
da prova pública de arguição serão expressos mediante nota
global, atribuída após a arguição de todos os candidatos,
devendo refletir o desempenho na arguição, bem como o
mérito dos candidatos.
§ 1º - O mérito dos candidatos será julgado com base no
conjunto de suas atividades que poderão compreender:
I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática;
III – atividades de formação e orientação de discípulos;
IV – atividades relacionadas à prestação de serviços à
comunidade;
V – atividades profissionais, ou outras, quando for o caso;
VI – diplomas e outras dignidades universitárias.
§ 2º - A Comissão Julgadora considerará, de preferência,
os títulos obtidos, os trabalhos e demais atividades realizadas
após a obtenção do título de doutor.”
LEIA-SE: “8. O julgamento do memorial com prova pública
de arguição será realizado por meio de sistemas de videoconferência e outros meios eletrônicos de participação a distância.
§ 1º - O julgamento do memorial e a avaliação da prova
pública de arguição serão expressos mediante nota global,
atribuída após a arguição de todos os candidatos, devendo
refletir o desempenho na arguição, bem como o mérito dos
candidatos.
§ 2º – O mérito dos candidatos será julgado com base no
conjunto de suas atividades que poderão compreender:
I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática;
III – atividades de formação e orientação de discípulos;
IV – atividades relacionadas à prestação de serviços à
comunidade;
V – atividades profissionais, ou outras, quando for o caso;
VI – diplomas e outras dignidades universitárias.

§ 3º – A Comissão Julgadora considerará, de preferência,
os títulos obtidos, os trabalhos e demais atividades realizadas
após a obtenção do título de doutor.”
ITEM 8:
ONDE SE LÊ: “8. A prova de avaliação didática destina-se a verificar a capacidade de organização, a produção ou
o desempenho didático do candidato, conforme art. 137 do
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e art. 79 do
Regimento Interno da FAU:
§ 1º - A prova de avaliação didática será pública, correspondendo a uma aula no nível de pós-graduação, com a
duração mínima de quarenta e máxima de sessenta minutos,
e versará sobre o programa da área de conhecimento acima
mencionada, nos termos do artigo 137 do Regimento Geral da
USP e das seguintes normas:
I – a Comissão Julgadora, com base no programa do
concurso, organizará uma lista de dez pontos, da qual os
candidatos tomarão conhecimento imediatamente antes do
sorteio do ponto;
II – o candidato poderá propor a substituição de pontos,
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados,
se entender que não pertencem ao programa do concurso,
cabendo à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre a procedência da alegação;
III – a realização da prova far-se-á vinte e quatro horas
após o sorteio do ponto, as quais serão de livre disposição do
candidato, não se exigindo dele nesse período a realização de
outras atividades;
IV – o candidato poderá utilizar o material didático que
julgar necessário;
V – se o número de candidatos o exigir, eles serão divididos em grupos de, no máximo, três, observada a ordem de
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.
VI – as notas da prova didática serão atribuídas após o
término das provas de todos os candidatos.
§ 2º - Cada membro da Comissão Julgadora poderá formular perguntas sobre a aula ministrada, não podendo ultrapassar o prazo de quinze minutos, assegurado ao candidato igual
tempo para a resposta.”
LEIA-SE: “9. A prova de avaliação didática destina-se a
verificar a capacidade de organização, a produção ou o desempenho didático do candidato.
§ 1º - A prova de avaliação didática será realizada por
meio de sistemas de videoconferência e outros meios eletrônicos de participação a distância.
§ 2º - A prova de avaliação didática será pública, correspondendo a uma aula no nível de pós-graduação, com a
duração mínima de quarenta e máxima de sessenta minutos,
e versará sobre o programa da área de conhecimento para a
qual o candidato inscrever-se, nos termos do artigo 137 do
Regimento Geral da USP e das seguintes normas:
I – a Comissão Julgadora, com base no programa do
concurso, organizará uma lista de dez pontos, da qual os
candidatos tomarão conhecimento imediatamente antes do
sorteio do ponto;
II – o candidato poderá propor a substituição de pontos,
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados,
se entender que não pertencem ao programa do concurso,
cabendo à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre a procedência da alegação;
III – a realização da prova far-se-á vinte e quatro horas
após o sorteio do ponto, as quais serão de livre disposição do
candidato, não se exigindo dele nesse período a realização de
outras atividades;
IV – o candidato poderá utilizar o material didático que
julgar necessário;
V – se o número de candidatos o exigir, eles serão divididos em grupos de, no máximo, três, observada a ordem de
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.
VI – quando atingido o 60º (sexagésimo) minuto de prova,
a Comissão Julgadora deverá interromper o candidato;
VII – se a exposição do candidato encerrar-se aquém do
40º minuto de prova, deverão os examinadores conferir nota
zero ao candidato na respectiva prova;
VIII – as notas da prova didática serão atribuídas após o
término das provas de todos os candidatos.
§ 3º - Cada membro da Comissão Julgadora poderá formular perguntas sobre a aula ministrada, não podendo ultrapassar o prazo de quinze minutos, assegurado ao candidato igual
tempo para a resposta.”
ITEM 9:
ONDE SE LÊ: “9. À prova prática aplicam-se as seguintes
normas, conforme artigos 80-84 do Regimento Interno da FAU:
§ 1º - A prova prática constará da elaboração de um
plano de trabalho, relativo à realização de uma pesquisa ou da
solução de problemas teóricos ou práticos diretamente relacionados com o conteúdo do programa aprovado para o concurso.
§ 2º - No dia e hora fixados pela Comissão Julgadora,
será realizada uma sessão para a organização de uma lista
de, no mínimo, cinco pontos e a determinação de duração da
prova prática.
§ 3º - Os candidatos poderão apresentar à Comissão
Julgadora qualquer reclamação sobre o programa da prova
prática, decidindo a Comissão, imediatamente, sobre as impugnações apresentadas. Essa reclamação, se houver, deverá ser
apresentada logo após o conhecimento do programa pelos
candidatos.
§ 4º - Havendo mais de um candidato, o primeiro inscrito
sorteará o ponto, logo após o conhecimento da lista correspondente.
§ 5º - Sorteado o ponto, a Comissão Julgadora fixará o
prazo para que os candidatos preparem o material necessário
para a realização da prova prática.
§ 6º - Havendo mais de um candidato, serão os mesmos
mantidos incomunicáveis, distantes do local onde se realiza
aprova, e serão admitidos, um a um, à presença da Comissão
Julgadora que informará sobre o ponto sorteado.
§ 7º - A Comissão Julgadora deverá exigir exposição
sucinta do trabalho, por escrito, e poderá arguir o candidato ou
candidatos nos assuntos relacionados às questões sorteadas.
§ 8º - Terminada a prova, cada examinador lançará a nota
do candidato em cédula especial, observando-se o disposto
nos incisos II, III e IV do art. 67 do Regimento Interno da
FAUUSP.”
LEIA-SE: “10. À prova prática aplicam-se as seguintes
normas, conforme artigos 80-84 do Regimento Interno da FAU:
§ 1º - A prova prática poderá ser realizada por meio de
sistemas de videoconferência e outros meios eletrônicos de
participação a distância, caso a Comissão Julgadora defina
que sua realização for materialmente compatível com o uso de
meios e tecnologias de informação e comunicação.
§ 2º - Se a Comissão Julgadora definir que a realização
da prova prática não for materialmente compatível com o
uso de meios e tecnologias de informação e comunicação, a
prova será realizada apenas com a presença do candidato e do
Presidente da Comissão Julgadora ou de outro examinador que
pertença ao quadro da FAU.
§ 3º - A prova prática constará da elaboração de um
plano de trabalho, relativo à realização de uma pesquisa ou da
solução de problemas teóricos ou práticos diretamente relacionados com o conteúdo do programa aprovado para o concurso.
§ 4º - No dia e hora fixados pela Comissão Julgadora,
será realizada uma sessão para a organização de uma lista
de, no mínimo, cinco pontos e a determinação de duração da
prova prática.
§ 5º - Os candidatos poderão apresentar à Comissão
Julgadora qualquer reclamação sobre o programa da prova
prática, decidindo a Comissão, imediatamente, sobre as impugnações apresentadas. Essa reclamação, se houver, deverá ser
apresentada logo após o conhecimento do programa pelos
candidatos.
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§ 6º - Havendo mais de um candidato, o primeiro inscrito
sorteará o ponto, logo após o conhecimento da lista correspondente.
§ 7º - Sorteado o ponto, a Comissão Julgadora fixará o
prazo para que os candidatos preparem o material necessário
para a realização da prova prática.
§ 8º - Havendo mais de um candidato, serão os mesmos
mantidos incomunicáveis, distantes do local onde se realiza a
prova, e serão admitidos, um a um, à presença da Comissão
Julgadora que informará sobre o ponto sorteado.
§ 9º - A Comissão Julgadora deverá exigir exposição
sucinta do trabalho, por escrito, e poderá arguir o candidato ou
candidatos nos assuntos relacionados às questões sorteadas.”
ITEM 10:
ONDE SE LÊ: “10. O julgamento do concurso de livre-docência será feito de acordo com as seguintes normas:
I – a nota da prova escrita será atribuída após concluído o
exame das provas de todos os candidatos;
II – a nota da prova de avaliação didática será atribuída
imediatamente após o término das provas de todos os candidatos;
III – o julgamento do memorial e a avaliação da prova
pública de arguição serão expressos mediante nota global nos
termos do item 7 deste edital;
IV – concluída a defesa de tese ou de texto, de todos os
candidatos, proceder-se-á ao julgamento da prova com atribuição da nota correspondente;
V – em conformidade com o art. 84 do Regimento Interno
da FAU, a nota da prova prática será lançada por cada examinador em cédula especial, após o término da prova, de acordo
com as seguintes normas:
a) datada e assinada, a cédula, contendo o nome do
examinador, será encerrada em um envelope que todos os
membros da banca rubricarão;
b) os envelopes serão encerrados em uma sobrecarta, ou
urna, que será fechada e também rubricada pelos membros
da Comissão;
c) essas sobrecartas, ou urna, ficarão sob a guarda do
presidente da Comissão Julgadora ou de quem ele designar.”
LEIA-SE: “11. O julgamento do concurso de livre-docência
será feito de acordo com as seguintes normas:
I – a nota da prova escrita será atribuída após concluído o
exame das provas de todos os candidatos;
II – a nota da prova de avaliação didática será atribuída
imediatamente após o término das provas de todos os candidatos;
III – o julgamento do memorial e a avaliação da prova
pública de arguição serão expressos mediante nota global nos
termos do item 5 deste edital;
IV – concluída a defesa de tese ou de texto, de todos os
candidatos, proceder-se-á ao julgamento da prova com atribuição da nota correspondente;
V – em conformidade com o art. 84 do Regimento Interno
da FAU, a nota da prova prática será lançada por cada examinador em cédula especial, após o término da prova.”
ITEM 11: O item 11 passa a ser renumerado para item 12,
sem alteração do conteúdo.
ITEM 12: O item 12 passa a ser renumerado para item 13,
sem alteração do conteúdo.
ITEM 13:
ONDE SE LÊ: “13. Findo o julgamento, a Comissão Julgadora elaborará relatório final contendo o desempenho dos
candidatos, a partir do quadro geral de notas.
§1º - Poderão ser anexados ao relatório da Comissão
Julgadora relatórios individuais de seus membros.
§2º - O relatório da Comissão Julgadora será apreciado
pela Congregação da FAUUSP, para fins de homologação, após
exame formal, no prazo máximo de sessenta dias.”
LEIA-SE: “14. Findo o julgamento, a Comissão Julgadora
elaborará relatório circunstanciado sobre o desempenho dos
candidatos, justificando as notas.
§ 1º - O relatório final será assinado pelo Presidente da
Comissão Julgadora após expressa concordância de todos os
examinadores com os seus termos.
§2º - Poderão ser anexados ao relatório da Comissão
Julgadora relatórios individuais de seus membros.
§3º - O relatório da Comissão Julgadora será apreciado
pela Congregação da FAUUSP, para fins de homologação, após
exame formal, no prazo máximo de sessenta dias.”
ITEM 14: O item 14 passa a ser renumerado para item 15,
sem alteração do conteúdo.
ITEM 15: O item 15 passa a ser renumerado para item 16,
sem alteração do conteúdo.
RETIFICAÇÃO DO EDITAL ATAc 26/2019, publicado no DOE
de 31/05/2019, Poder Executivo – Seção I, pag. 203, de ABERTURA DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO DE TÍTULOS E PROVAS
VISANDO A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE, JUNTO
AOS DEPARTAMENTOS DE ENSINO DA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Face à Resolução Nº 7955/2020, de 05/06/2020, a Diretora
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo faz saber que, de acordo com o decidido pela
Congregação em sua 630ª sessão ordinária, realizada em
25/06/2020, a retificação do Edital ATAc 26/2019 incorpora as
disposições que se seguem:
PRE MBULO:
ONDE SE LÊ: “O concurso será regido pelo disposto
no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade de São
Paulo, e no Regimento Interno da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo.”
LEIA-SE: “O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade de São Paulo, no
Regimento Interno da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e
nos artigos 2º e 3º da Resolução nº 7955/2020.”
ITEM 2:
ONDE SE LÊ: “2. As inscrições serão julgadas pela Congregação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, em seu aspecto formal, publicando-se a
decisão em edital.
Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo
máximo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da publicação no Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições,
de acordo com o artigo 166, parágrafo segundo, do Regimento
Geral da USP.”
LEIA-SE: “2. As inscrições serão julgadas pela Congregação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo, em seu aspecto formal, publicando-se a decisão
em edital.”
ITEM 3:
ONDE SE LÊ: “3. As provas constarão de:
I – Julgamento de memorial com prova pública de arguição - peso 3 (três);
II – Prova escrita - peso 1 (um);
III – Prova prática - peso 1 (um);
IV – Prova de avaliação didática - peso 2 (dois);
V – Defesa de tese ou texto que sistematize criticamente a
obra do candidato ou parte dela - peso 3 (três).
§ 1º - A convocação dos inscritos para a realização das
provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
§ 2º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.”
LEIA-SE: “3. As provas constarão de:
I – Julgamento de memorial com prova pública de arguição - peso 3 (três);
II – Prova escrita - peso 1 (um);
III – Prova prática - peso 1 (um);
IV – Prova de avaliação didática - peso 2 (dois);
V – Defesa de tese ou texto que sistematize criticamente a
obra do candidato ou parte dela - peso 3 (três).

