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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 
COMUNICADO 
 
REFERENTE AO EDITAL ATAc 007/2020 – RETOMADA DE CONCURSO PÚBLICO / 
REABERTURA DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
 
A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
torna público a todos os interessados que, nos termos do Ofício Circular GR 228, de 
24/09/2021, e conforme decisão da Congregação em sessão ordinária de 27/10/2021, 
serão retomados os procedimentos relativos ao concurso público de títulos e provas 
visando ao provimento de 01 (um) cargo de Professor Titular, referência MS-6, em 
Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), claro/cargo nº 222313, 
junto a área de conhecimento em Paisagem e Ambiente/FAUUSP, com a reabertura 
do período de inscrições pelo prazo remanescente de 151 (cento e cinquenta e um) 
dias, a partir das 9h (horário oficial de Brasília) do dia 07/01/2022, até às 9h (horário 
oficial de Brasília) do dia 07/06/2022. 
 
As inscrições deverão ser realizadas pelos interessados exclusivamente via Sistema de 
Admissão de Docentes, por meio do link: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. 
 
Informações adicionais, bem como o edital de abertura de inscrições (EDITAL ATAc 
007/2020, publicado no D.O.E, em 30/04/2020, p. 114-115), encontram-se à 
disposição dos interessados no site da FAUUSP 
(https://www.fau.usp.br/administracao/assistencia-tecnica-academica/concursos/). 
Assistência Técnico-Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo. 
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sessão ordinária, realizada em 16/12/2021, deliberou pela reto-
mada dos procedimentos pertinentes aos concursos públicos 
de títulos e provas para o provimento de cargos de Professor 
Doutor, cujos editais estão relacionados abaixo, retomando os 
certames a partir de 01/01/2022 nas situações em que estavam 
quando foram suspensos por força da Lei Complementar nº173, 
de 27/05/2020, e da consequente Resolução USP nº7955, de 
05/06/2020.

1 - Edital ATAc 039-2019 - Departamento de Biologia - área 
de conhecimento: Zoologia de Invertebrados com ênfase em 
biologia, morfologia, evolução e biogeografia - cargo 1234706;

2- Edital ATAc 061-2019 - Departamento de Educação, Infor-
mação e Comunicação - área de conhecimento: Organização e 
Tratamento da Informação - cargo 1236032;

3- Edital ATAc 062-2019 - Departamento de Química - área 
de conhecimento: Química Analítica com ênfase em Espectroa-
nalítica ou Eletroanalítica - cargo 1236040;

4- Edital ATAc 063-2019 - Departamento de Psicologia - 
área de conhecimento: Orientação Profissional e de Carreira com 
ênfase em Estágios Profissionalizante - cargo 1236024;

5- Edital ATAc 022-2020 - Departamento de Música - área 
de conhecimento: Instrumento – Violino e Música de Câmara - 
cargo 1234722.

Esclarecimentos poderão ser solicitados via e-mail à Assis-
tência Técnica Acadêmica da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto USP – atac@listas.ffclrp.usp.br.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas 
nos referidos editais dos certames.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEI-
RÃO PRETO

EDITAL ATAc 002/2022
Considerando o disposto no Edital ATAc 001/2022, o Diretor 

da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão da 
Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que estarão reabertas, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) dias, com 
início às nove horas (horário de Brasília) do dia 04/01/2022 e tér-
mino às dezessete horas (horário de Brasília) do dia 28/01/2022, 
as inscrições ao concurso público de títulos e provas para pro-
vimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3, 
em RDIDP, claro/cargo nº 1234722, junto ao Departamento de 
Música, na área de conhecimento: Instrumento – Violino e Músi-
ca de Câmara, nos termos do Edital ATAc 022/2020, publicado 
no D.O.E. de 21/03/2020, e respectiva retificação (Comunicado 
ATAc 012/2020, publicado no D.O.E. de 10/04/2020).

Os pedidos de novas inscrições, a atualização de documen-
tos de candidatos já inscritos ou o cancelamento das inscrições 
de candidatos que não pretendem mais participar dos certames 
deverão ser feitos, exclusivamente, no Sistema de Admissão 
de Docentes – GR, por meio do link https://uspdigital.usp.br/
gr/admissao.

Esclarecimentos poderão ser solicitados via e-mail à Assis-
tência Técnica Acadêmica da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto USP – atac@listas.ffclrp.usp.br.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas no 
referido edital. (2020.1.492.59.2).

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEI-
RÃO PRETO

EDITAL ATAc 003/2022
O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão da Universidade de São Paulo torna público a todos 
os interessados que, tendo em vista o OF. GR/CIRC/228/2021 
de 24/09/2021, a Congregação desta Faculdade, em sua 423ª 
sessão ordinária, realizada em 16/12/2021, deliberou pela reto-
mada dos procedimentos pertinentes aos concursos públicos 
para o provimento de cargos de Professor Titular a partir de 
01/01/2022, os quais foram suspensos por força da Lei Comple-
mentar nº173, de 27/05/2020, e da consequente Resolução USP 
nº7955, de 05/06/2020, e comunica que estarão reabertas, pelo 
prazo de 23 (vinte e três) dias, com início às nove horas (horário 
de Brasília) do dia 04/01/2022 e término às dezessete horas 
(horário de Brasília) do dia 26/01/2022, as inscrições aos con-
cursos públicos de títulos e provas, para provimento de cargos 
de Professor Titular, referência MS-6, em Regime de Dedicação 
Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), junto aos departa-
mentos desta Faculdade e respectivos editais descritos a seguir:

1- Edital ATAc 070-2019, publicado no D.O.E. de 21/12/2019 
e respectiva retificação (Comunicado ATAc 011/2020, publicado 
no D.O.E. de 10/04/2020) - Departamento Educação, Informação 
e Comunicação, na área de conhecimento em Ciência da Infor-
mação – cargo 1026356;

2- Edital ATAc 042-2019, publicado no D.O.E. de 27/08/2019 
- Departamento de Computação e Matemática - área de conhe-
cimento: Ciência da Computação - cargo 194395;

3- Edital ATAc 020-2019, publicado no D.O.E. de 27/04/2019 
- Departamento de Computação e Matemática - área de conhe-
cimento: Matemática e Ciência de Computação - cargo 222577.

Os pedidos de novas inscrições, a atualização de documen-
tos de candidatos já inscritos ou o cancelamento das inscrições 
de candidatos que não pretendem mais participar dos certames 
deverão ser feitos, exclusivamente, no Sistema de Admissão 
de Docentes – GR, por meio do link https://uspdigital.usp.br/
gr/admissao.

Esclarecimentos poderão ser solicitados via e-mail à Assis-
tência Técnica Acadêmica da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto USP – atac@listas.ffclrp.usp.br.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas 
nos referidos editais dos certames.

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 
PRETO
 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
COMUNICADO FMRP-USP Nº 01/2022
COMUNICADO DE CANCELAMENTO DO CONCURSO PÚBLI-

CO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 
(um) CARGO DE PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE 
NEUROCIÊNCIAS E CIÊNCIAS DO COMPORTAMENTO – COM 
BASE NO CONTEÚDO DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS 
DE PSICOLOGIA: RCG0382 - PSICOLOGIA MÉDICA, RCG1010 
- PSICOLOGIA GERAL, RCG2010 - PSICOLOGIA DO DESENVOL-
VIMENTO, RCG2009 - PSICOLOGIA DO TRABALHO E SAÚDE, 
RFM0008 - PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 
I, RFM0202 - PSICOLOGIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS. 
RFO3011 - PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO II 
E RFO3218 - PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM DA FACULDADE 
DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO

A Diretoria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
torna público a todos os interessados que, nos termos do Ofício 
Circular GR 228, de 24/09/2021, que trata da suspensão dos 
concursos de Professor Doutor e Professor Titular, e conforme 
decisão da Congregação em sua 881ª Sessão Ordinária realizada 
em 07/12/2021, que o Concurso de Títulos e Provas visando 
o provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor junto ao 
Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento, 
claro/cargo nº 1236504, referente ao EDITAL FMRP-USP Nº 
002/2020, publicado no D.O.E de 19/03/2020, Poder Executivo I, 
às fls. 152, está CANCELADO.

Esclarecimentos poderão ser solicitados via e-mail à Assis-
tência Técnica Acadêmica da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto (atac@fmrp.usp.br).

COMUNICADO FMRP-USP Nº 02/2022
COMUNICADO DE CANCELAMENTO DO CONCURSO PÚBLI-

CO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 
(UM) CARGO DE PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE 
BIOQUÍMICA E IMUNOLOGIA – NA ÁREA DE BIOQUÍMICA, COM 
BASE NO CONTEÚDO DOS PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS: 
RCB0104-FUNDAMENTOS DE FÍSICA, QUÍMICA E MATEMÁTICA 

de 24/9/2021, que dispõe sobre a retomada dos concursos para 
Professor Doutor e para Professor Titular, suspensos por força 
da Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, e da consequente 
Resolução USP nº 7.955, de 05/06/2020, e após decisão da 
Congregação da FEUSP, na sessão ordinária 537ª, realizada em 
28/10/2021, comunica a reabertura das inscrições pelo prazo de 
30 (trinta) dias, com início às 9 horas (horário de Brasília) do dia 
04/01/2022 e término às 17 horas (horário de Brasília) do dia 
02/02/2022, do concurso público de títulos e provas para provi-
mento de cargo de Professor Doutor do Edital FEUSP 104/2019 
do Departamento de Administração Escolar e Economia da 
Educação, publicado no D.O.E de 30/11/2019.

Durante o período mencionado, serão permitidas novas 
inscrições e/ou seus cancelamentos, bem como a atualização 
das documentações e arquivos dos candidatos já inscritos que 
deverão ser realizadas pelos interessados por meio do link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas 
nos referidos editais.

Esclarecimentos poderão ser solicitados via e-mail à Assis-
tência Técnica Acadêmica da FE: atacfe@usp.br .

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Edital FEUSP 03/2022
O Diretor da Faculdade de Educação da USP, no uso de 

suas atribuições legais, considerando a Circular GR/CIRC/228 
de 24/9/2021, que dispõe sobre a retomada dos concursos para 
Professor Doutor e para Professor Titular, suspensos por força 
da Lei Complementar nº 173, de 27/05/ 2020, e da consequente 
Resolução USP nº 7.955, de 05/06/2020, e após decisão da 
Congregação da FEUSP, na sessão ordinária 537ª, realizada em 
28/10/2021, comunica a reabertura das inscrições pelo prazo 
de 30 (trinta) dias, com início às 9 horas (horário de Brasília) 
do dia 04/01/2022 e término às 17 horas (horário de Brasília) 
do dia 02/02/2022, do concurso público de títulos e provas 
para provimento de cargo de Professor Doutor do Edital FEUSP 
117/2019 do Departamento de Filosofia da Educação e Ciências 
da Educação, publicado no D.O.E de 18/12/2019.

Durante o período mencionado serão permitidas novas 
inscrições e/ou seus cancelamentos, bem como a atualização 
das documentações e arquivos dos candidatos já inscritos que 
deverão ser realizadas pelos interessados por meio do link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas 
nos referidos editais.

Esclarecimentos poderão ser solicitados via e-mail à Assis-
tência Técnica Acadêmica da FE: atacfe@usp.br .

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Edital FEUSP 04/2022
O Diretor da Faculdade de Educação da USP, no uso de 

suas atribuições legais, considerando a Circular GR/CIRC/228 
de 24/9/2021, que dispõe sobre a retomada dos concursos para 
Professor Doutor e para Professor Titular, suspensos por força 
da Lei Complementar nº 173, de 27/05/ 2020, e da consequente 
Resolução USP nº 7.955, de 05/06/2020, e após decisão da 
Congregação da FEUSP, na sessão ordinária 537ª, realizada em 
28/10/2021, comunica a reabertura das inscrições pelo prazo de 
30 (trinta) dias, com início às 9 horas (horário de Brasília) do dia 
04/01/2022 e término às 17 horas (horário de Brasília) do dia 
02/02/2022, do concurso público de títulos e provas para provi-
mento de cargo de Professor Doutor do Edital FEUSP 103/2019 
do Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Com-
parada, publicado no D.O.E de 29/11/2019.

Durante o período mencionado serão permitidas novas 
inscrições e/ou seus cancelamentos, bem como a atualização 
das documentações e arquivos dos candidatos já inscritos que 
deverão ser realizadas pelos interessados por meio do link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas 
nos referidos editais.

Esclarecimentos poderão ser solicitados via e-mail à Assis-
tência Técnica Acadêmica da FE: atacfe@usp.br .

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Edital FEUSP 05/2022
O Diretor da Faculdade de Educação da USP, no uso de 

suas atribuições legais, considerando a Circular GR/CIRC/228 
de 24/9/2021, que dispõe sobre a retomada dos concursos para 
Professor Doutor e para Professor Titular, suspensos por força 
da Lei Complementar nº 173, de 27/05/ 2020, e da consequente 
Resolução USP nº 7.955, de 05/06/2020, e após decisão da 
Congregação da FEUSP, na sessão ordinária 537ª, realizada em 
28/10/2021, comunica a reabertura das inscrições pelo prazo 
de 30 (trinta) dias, com início às 9 horas (horário de Brasília) 
do dia 04/01/2022 e término às 17 horas (horário de Brasília) 
do dia 02/02/2022, do concurso público de títulos e provas 
para provimento de cargo de Professor Titular do Edital FEUSP 
46/2019 do Departamento de Administração Escolar e Economia 
da Educação, publicado no D.O.E de 08/05/2019 e retificado no 
D.O.E de 18/05/2019.

Durante o período mencionado serão permitidas novas 
inscrições e/ou seus cancelamentos, bem como a atualização 
das documentações e arquivos dos candidatos já inscritos que 
deverão ser realizadas pelos interessados por meio do link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao.

Informamos que ficam mantidas todas as demais condições 
estabelecidas no referido edital.

Esclarecimentos poderão ser solicitados via e-mail à Assis-
tência Técnica Acadêmica da FE: atacfe@usp.br

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Edital FEUSP 06/2022
O Diretor da Faculdade de Educação da USP, no uso de 

suas atribuições legais, considerando a Circular GR/CIRC/228 
de 24/9/2021, que dispõe sobre a retomada dos concursos para 
Professor Doutor e para Professor Titular, suspensos por força 
da Lei Complementar nº 173, de 27/05/ 2020, e da consequente 
Resolução USP nº 7.955, de 05/06/2020, e após decisão da 
Congregação da FEUSP, na sessão ordinária 537ª, realizada em 
28/10/2021, comunica a reabertura das inscrições pelo prazo 
de 30 (trinta) dias, com início às 9 horas (horário de Brasília) 
do dia 04/01/2022 e término às 17 horas (horário de Brasília) 
do dia 02/02/2022, do concurso público de títulos e provas 
para provimento de cargo de Professor Titular do Edital FEUSP 
48/2019 do Departamento de Metodologia do Ensino e Educa-
ção Comparada, publicado no D.O.E de 06/06/2019 e retificado 
no D.O.E de 04/12/2019.

Durante o período mencionado serão permitidas novas 
inscrições e/ou seus cancelamentos, bem como a atualização 
das documentações e arquivos dos candidatos já inscritos que 
deverão ser realizadas pelos interessados por meio do link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao.

Informamos que ficam mantidas todas as demais condições 
estabelecidas no referido edital.

Esclarecimentos poderão ser solicitados via e-mail à Assis-
tência Técnica Acadêmica da FE: atacfe@usp.br .

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEI-

RÃO PRETO
Edital ATAc 001/2022
O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão da Universidade de São Paulo torna público a todos 
os interessados que, tendo em vista o OF. GR/CIRC/228/2021 
de 24/09/2021, a Congregação desta Faculdade, em sua 423ª 

COMUNICADO
REFERENTE AO EDITAL ATAc 007/2020 – RETOMADA DE 

CONCURSO PÚBLICO / REABERTURA DO PERÍODO DE INSCRI-
ÇÕES

A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, nos termos do Ofício Circular GR 228, de 24/09/2021, 
e conforme decisão da Congregação em sessão ordinária de 
27/10/2021, serão retomados os procedimentos relativos ao 
concurso público de títulos e provas visando ao provimento de 
01 (um) cargo de Professor Titular, referência MS-6, em Regime 
de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), claro/
cargo nº 222313, junto a área de conhecimento em Paisagem 
e Ambiente/FAUUSP, com a reabertura do período de inscrições 
pelo prazo remanescente de 151 (cento e cinquenta e um) dias, 
a partir das 9h (horário oficial de Brasília) do dia 07/01/2022, até 
às 9h (horário oficial de Brasília) do dia 07/06/2022.

As inscrições deverão ser realizadas pelos interessados 
exclusivamente via Sistema de Admissão de Docentes, por meio 
do link: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao

Informações adicionais, bem como o edital de abertura 
de inscrições (EDITAL ATAc 007/2020, publicado no D.O.E, 
em 30/04/2020, p. 114-115), encontram-se à disposição dos 
interessados no site da FAUUSP (https://www.fau.usp.br/admi-
nistracao/assistencia-tecnica-academica/concursos/). Assistência 
Técnico-Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo.

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
Edital FCF/ATAc-001/2022
O Diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
considerando a Circular GR/CIRC/228 de 24/9/2021, que dispõe 
sobre a retomada dos concursos para Professor Doutor, e após 
decisão da Congregação da Faculdade de Ciências Farmacêu-
ticas, em sessão ordinária realizada em 10/12/2021, comunica 
a reabertura, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com início às 9 
horas (horário de Brasília) do dia 04/01/2022 e término às 17 
horas (horário de Brasília) do dia 02/02/2022, das inscrições 
aos concursos públicos de títulos e provas para provimento de 
cargos de Professor Doutor, junto aos seguintes Departamentos 
da Faculdade e respectivos editais:

- Edital ATAC-11/2019 do Departamento de Farmácia, na 
área de Cuidados em Saúde, publicado no D.O.E de 12/09/2019;

- Edital ATAC-12/2019 do Departamento de Análises Clíni-
cas e Toxicológicas, na área de Bioquímica Clínica e Hematolo-
gia, publicado no D.O.E de 12/09/2019;

- Edital ATAC-13/2019 do Departamento de Farmácia, na 
área de Farmacognosia, publicado no D.O.E de 20/12/2019;

- Edital ATAC-01/2020 do Departamento de Alimentos e 
Nutrição Experimental, na área de Microbiologia de Alimentos e 
Clínica, publicado no D.O.E de 22/02/2020;

Visando à lisura dos certames acima, durante o período 
mencionado, serão permitidas novas inscrições e/ou seus can-
celamentos, bem como a atualização das documentações e 
arquivos dos candidatos já inscritos.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas 
nos referidos editais.

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO
 Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 

– USP
Edital ATAc/FCFRP 01/2022, de 03/01/2022
A Diretoria da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto torna público a todos os interessados que, nos 
termos do Ofício Circular GR 228, de 24/09/2021, e conforme 
decisão da Congregação em sessão ordinária realizada em 
22/10/2021, será reaberto por 41 (quarenta e um) dias, no 
período de 05/01/2022 a 14/02/2022, o período de inscrições do 
concurso de títulos e provas visando ao provimento de 01 (um) 
cargo de Professor Titular junto ao Departamento de Ciências 
BioMoleculares, claro/cargo 207268, na área de conhecimento 
Ciências Básicas na área de Farmácia, referente ao Edital 
ATAc/FCFRP 01/2020, de 08/01/2020, publicado no D.O.E de 
09/01/2020, Poder Executivo, Seção I, pág. 170 e retificado 
no DOE de 25/04/2020, Poder Executivo, Seção I, pág. 168. As 
novas inscrições, bem como a atualização de documentos de 
candidatos já inscritos deverão ser realizadas pelos interessa-
dos, durante o período de reabertura, exclusivamente pelo link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao. Esclarecimentos poderão 
ser solicitados via e-mail à Assistência Técnica Acadêmica da 
FCFRP (atac@fcfrp.usp.br).

 Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 
– USP

Edital ATAc/FCFRP 02/2022, de 03/01/2022
A Diretoria da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto torna público a todos os interessados que, nos 
termos do Ofício Circular GR 228, de 24/09/2021, e conforme 
decisão da Congregação em sessão ordinária realizada em 
22/10/2021, o concurso de títulos e provas visando o provimento 
de 01 (um) cargo de Professor Titular junto ao Departamento 
de Ciências Farmacêuticas, claro/cargo 1027034, para a área 
de conhecimento “Ciências Farmacêuticas”, objeto do Edital 
ATAc/FCFRP/USP 15/2019, de 11/07/2019, publicado no DOE 
de 12/07/2019 e suspenso por força da Resolução nº 7955, de 
05/06/2020, terá prosseguimento a partir da etapa em que se 
encontrava no momento da suspensão. Esclarecimentos poderão 
ser solicitados via e-mail à Assistência Técnica Acadêmica da 
FCFRP (atac@fcfrp.usp.br).

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Edital FEUSP 01/2022
O Diretor da Faculdade de Educação da USP, no uso de 

suas atribuições legais, considerando a Circular GR/CIRC/228 
de 24/9/2021, que dispõe sobre a retomada dos concursos para 
Professor Doutor e para Professor Titular, suspensos por força 
da Lei Complementar nº 173, de 27/05/ 2020, e da consequente 
Resolução USP nº 7.955, de 05/06/2020, e após decisão da 
Congregação da FEUSP, na sessão ordinária 537ª, realizada em 
28/10/2021, comunica a reabertura das inscrições pelo prazo 
de 30 (trinta) dias, com início às 9 horas (horário de Brasília) 
do dia 04/01/2022 e término às 17 horas (horário de Brasília) 
do dia 02/02/2022, do concurso público de títulos e provas 
para provimento de cargo de Professor Doutor do Edital FEUSP 
80/2019 do Departamento de Administração Escolar e Economia 
da Educação, publicado no D.O.E de 01/10/2019 e retificado no 
D.O.E de 10/12/2019.

Durante o período mencionado serão permitidas novas 
inscrições e/ou seus cancelamentos, bem como a atualização 
das documentações e arquivos dos candidatos já inscritos que 
deverão ser realizadas pelos interessados por meio do link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao.

Ficam mantidas todas as demais condições estabelecidas 
nos referidos editais.

Esclarecimentos poderão ser solicitados via e-mail à Assis-
tência Técnica Acadêmica da FE: atacfe@usp.br .

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
Edital FEUSP 02/2022
O Diretor da Faculdade de Educação da USP, no uso de 

suas atribuições legais, considerando a Circular GR/CIRC/228 

COMUNICADO
REFERENTE AO EDITAL ATAc 066/2019 – RETOMADA DE 

CONCURSO PÚBLICO / REABERTURA DO PERÍODO DE INSCRI-
ÇÕES

A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, nos termos do Ofício Circular GR 228, de 24/09/2021, 
e conforme decisão da Congregação em sessão ordinária de 
27/10/2021, serão retomados os procedimentos relativos ao 
concurso público de títulos e provas visando ao provimento 
de 01 (um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3.1, em 
Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), 
claro/cargo nº 1236172, junto a área de conhecimento em 
Projeto de Edificações/FAUUSP, com a reabertura do período de 
inscrições pelo prazo adicional de 30 (trinta) dias, a partir das 9h 
(horário oficial de Brasília) do dia 10/01/2022, até às 9h (horário 
oficial de Brasília) do dia 09/02/2022.

As novas inscrições, bem como a atualização de docu-
mentos pelos candidatos já inscritos, deverão ser realizadas 
pelos interessados exclusivamente via Sistema de Admissão de 
Docentes, por meio do link: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao

Os candidatos já inscritos deverão atualizar: 1) o (s) 
comprovante (s) de votação da última eleição ou prova de 
pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa (para 
os dois turnos, quando houver) e 2) o memorial circunstanciado 
e seus elementos comprobatórios.

Informações adicionais, bem como o edital de abertura 
de inscrições (EDITAL ATAc 066/2019, publicado no D.O.E, em 
19/12/2019, p. 252), encontram-se à disposição dos interessa-
dos no site da FAUUSP (https://www.fau.usp.br/administracao/
assistencia-tecnica-academica/concursos/). Assistência Técnico-
-Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Uni-
versidade de São Paulo.

COMUNICADO
REFERENTE AO EDITAL ATAc 025/2019 – RETOMADA DE 

CONCURSO PÚBLICO / REABERTURA DO PERÍODO DE INSCRI-
ÇÕES

A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, nos termos do Ofício Circular GR 228, de 24/09/2021, 
e conforme decisão da Congregação em sessão ordinária de 
27/10/2021, serão retomados os procedimentos relativos ao 
concurso público de títulos e provas visando ao provimento de 
01 (um) cargo de Professor Titular, referência MS-6, em Regime 
de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), claro/
cargo nº 267511, junto a área de conhecimento em Tecnologia 
da Arquitetura e do Urbanismo/FAUUSP, com a reabertura do 
período de inscrições pelo prazo adicional de 30 (trinta) dias, a 
partir das 9h (horário oficial de Brasília) do dia 10/01/2022, até 
às 9h (horário oficial de Brasília) do dia 09/02/2022.

As novas inscrições, bem como a atualização de docu-
mentos pelos candidatos já inscritos, deverão ser realizadas 
pelos interessados exclusivamente via Sistema de Admissão de 
Docentes, por meio do link: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao

Os candidatos já inscritos deverão atualizar: 1) o (s) 
comprovante (s) de votação da última eleição ou prova de 
pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa (para 
os dois turnos, quando houver) e 2) o memorial circunstanciado 
e seus elementos comprobatórios.

Informações adicionais, bem como o edital de abertura 
de inscrições (EDITAL ATAc 025/2019, publicado no D.O.E, em 
31/05/2019, p. 203), encontram-se à disposição dos interessa-
dos no site da FAUUSP (https://www.fau.usp.br/administracao/
assistencia-tecnica-academica/concursos/). Assistência Técnico-
-Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Uni-
versidade de São Paulo.

COMUNICADO
REFERENTE AO EDITAL ATAc 032/2019 – RETOMADA DE 

CONCURSO PÚBLICO / REABERTURA DO PERÍODO DE INSCRI-
ÇÕES

A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, nos termos do Ofício Circular GR 228, de 24/09/2021, 
e conforme decisão da Congregação em sessão ordinária de 
27/10/2021, serão retomados os procedimentos relativos ao 
concurso público de títulos e provas visando ao provimento de 
01 (um) cargo de Professor Titular, referência MS-6, em Regime 
de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), claro/
cargo nº 222348, junto a área de conhecimento em Planejamen-
to Urbano e Regional/FAUUSP, com a reabertura do período de 
inscrições pelo prazo adicional de 30 (trinta) dias, a partir das 9h 
(horário oficial de Brasília) do dia 10/01/2022, até às 9h (horário 
oficial de Brasília) do dia 09/02/2022.

As novas inscrições, bem como a atualização de docu-
mentos pelos candidatos já inscritos, deverão ser realizadas 
pelos interessados exclusivamente via Sistema de Admissão de 
Docentes, por meio do link: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao

Os candidatos já inscritos deverão atualizar: 1) o (s) 
comprovante (s) de votação da última eleição ou prova de 
pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa (para 
os dois turnos, quando houver) e 2) o memorial circunstanciado 
e seus elementos comprobatórios.

Informações adicionais, bem como o edital de abertura 
de inscrições (EDITAL ATAc 032/2019, publicado no D.O.E, em 
02/07/2019, p. 97), encontram-se à disposição dos interessa-
dos no site da FAUUSP (https://www.fau.usp.br/administracao/
assistencia-tecnica-academica/concursos/). Assistência Técnico-
-Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Uni-
versidade de São Paulo.

COMUNICADO
REFERENTE AO EDITAL ATAc 033/2019 – RETOMADA DE 

CONCURSO PÚBLICO / REABERTURA DO PERÍODO DE INSCRI-
ÇÕES

A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados 
que, nos termos do Ofício Circular GR 228, de 24/09/2021, 
e conforme decisão da Congregação em sessão ordinária de 
27/10/2021, serão retomados os procedimentos relativos ao 
concurso público de títulos e provas visando ao provimento de 
01 (um) cargo de Professor Titular, referência MS-6, em Regime 
de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), claro/
cargo nº 222356, junto a área de conhecimento em Funda-
mentos Sociais da Arquitetura e do Urbanismo, História da 
Arquitetura, História da Arte, História da Técnica, e Urbanização 
e Urbanismo/FAUUSP, com a reabertura do período de inscrições 
pelo prazo adicional de 30 (trinta) dias, a partir das 9h (horário 
oficial de Brasília) do dia 10/01/2022, até às 9h (horário oficial 
de Brasília) do dia 09/02/2022.

As novas inscrições, bem como a atualização de docu-
mentos pelos candidatos já inscritos, deverão ser realizadas 
pelos interessados exclusivamente via Sistema de Admissão de 
Docentes, por meio do link: https://uspdigital.usp.br/gr/admissao

Os candidatos já inscritos deverão atualizar: 1) o (s) 
comprovante (s) de votação da última eleição ou prova de 
pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa (para 
os dois turnos, quando houver) e 2) o memorial circunstanciado 
e seus elementos comprobatórios.

Informações adicionais, bem como o edital de abertura 
de inscrições (EDITAL ATAc 033/2019, publicado no D.O.E, em 
02/07/2019, p. 97-98), encontram-se à disposição dos interessa-
dos no site da FAUUSP (https://www.fau.usp.br/administracao/
assistencia-tecnica-academica/concursos/).Assistência Técnico-
-Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Uni-
versidade de São Paulo.

Sueli
Realce


