terça-feira, 2 de julho de 2013
Pós-Graduação/Comissão de Ética:
A partir do dia 19-03-2013 será exigida na MATRÍCULA INICIAL de todos os candidatos aprovados a entrega na Secretaria
do Programa do material para análise da Comissão de Ética (ou
solicitação de dispensa). Dúvidas sobre preenchimento e sobre
quando haverá aprovação poderão ser sanadas no telefone (11)
3091-7733 ou cep@icb.usp.br, a/c Maria do Carmo (secretária
da Comissão de Ética). Link http://www.fisio.icb.usp.br/posgraduacao/etica/index_etica.html
Informamos ainda que a comprovação da entrega não
será suficiente no rol dos requisitos para a concessão de bolsas
CAPES/PROEX e CNPq, mas será necessário o certificado de
aprovação (ou dispensa) pela Comissão de Ética. Isso implica
a necessidade do envio do projeto às Comissões de Ética
antecipadamente quando houver solicitação de bolsa CNPq ou
CAPES/PROEX.
Não é responsabilidade da Secretaria do Programa alertar
sobre a questão acima. Ao contrário, são responsabilidades do
aluno/candidato aprovado e de seu orientador o conhecimento
dos prazos para entrega do material, do tempo de tramitação e
das providências necessárias.
ETAPA DE PROFICIÊNCIA NO IDIOMA INGLÊS (ELIMINATÓRIA):
A.1 - Inscrição para a Prova Escrita de Inglês: As inscrições
deverão ser feitas no período indicado no link do Centro de
Línguas da FFLCH/USP: http://clinguas.fflch.usp.br/.
A PROVA ESCRITA DE INGLÊS tem caráter eliminatório nesta
etapa. A proficiência no idioma inglês será exigida na MATRÍCULA INICIAL de todos os candidatos aprovados que prestarem a
Seleção de Ingresso a partir de JANEIRO/2008. Para isso exige-se
o grau Suficiente emitido pelo Centro de Línguas da FFLCH/USP
após a realização de sua prova. O Grau Suficiente é obtido com
nota 7 – válido por 5 anos.
De forma alternativa a proficiência pode ser aprovada pela:
São considerados equivalentes para a demonstração da
proficiência na língua inglesa os certificados emitidos pelas
entidades e com as exigências descritas abaixo:
a – TEAP (Test of English for Academic and Professional
Purposes) – válido por 5 anos – 70 pontos para os candidatos
a Doutorado Direto e Doutorado portador do título de Mestre.
b – WAP (Writing for Academic and Professional Purposes)
– válido por 5 anos – 50 pontos para os candidatos a Doutorado
Direto e Doutorado portador do título de Mestre.
c - TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language –
Internet-based Test) – válido por 5 anos – 60 pontos para os
candidatos a Doutorado Direto e Doutorado portador do título
de Mestre.
d - TOEFL ITP (Test of English as a Foreign Language – Institutional Test Program) – válido por 5 anos – 500 pontos para
os candidatos a Doutorado Direto e Doutorado portador do
título de Mestre.
e - IELTS (International English Language Testing System) –
válido por 5 anos– 4,5 pontos para os candidatos a Doutorado
Direto e Doutorado portador do título de Mestre.
f – teste de proficiência na área de saúde ou biológicas
realizado na Cultura Inglesa - válido por 5 anos – 60% para os
candidatos a Doutorado Direto e Doutorado portador do título
de Mestre.
g – Exames da Universidade de Cambridge:
g1. – PET (Preliminary English Test) - válido por 5 anos;
- Aprovação níveis a e B para os candidatos a Doutorado
Direto e Doutorado portador do título de Mestre.
g2. – FCE (First Certificate in English) - válido por 5 anos;
- Aprovação níveis a e B para os candidatos a Doutorado
Direto e Doutorado portador do título de Mestre.
g3. – CAE (Cambridge Achievement Exam) - válido por 5
anos;
- Aprovação níveis a e B para os candidatos a Doutorado
Direto e Doutorado portador do título de Mestre.
É aceito também como equivalente para atribuição de
proficiência na língua inglesa a comprovação de ter cursado, nos
últimos 2 anos, dois semestres seqüenciais do curso de inglês
instrumental oferecido pelo Centro de Línguas da FFLCH/USP.
Também, comprovação de estágio em país onde o idioma
oficial seja o inglês, por um período mínimo de 6 meses, realizado nos últimos 5 anos.
- Inscrições: calendário no sítio (site) http://clinguas.fflch.
usp.br/
- Prova: calendário no sítio (site) http://clinguas.fflch.usp.br/
A.2 - A proficiência no idioma português será exigida
MATRÍCULA INICIAL de todos os candidatos estrangeiros aprovados que prestarem a Seleção de Ingresso.
A proficiência será analisada na Etapa Análise de Currículo/
Dissertação e Arguição.
De forma alternativa a proficiência pode ser aprovada por:
a – Candidato proveniente de países cuja língua nacional é
o Português estão isentos;
b – Candidato que comprovarem a residência no Brasil por
um período contínuo de 1 (hum) ano também está isento.
ETAPA ANÁLISE DE CURRÍCULO/DISSERTAÇÃO E ARGUIÇÃO (E L I M I N A T Ó R I A):
DATA DAS INSCRIÇÕES
A Inscrição para seleção de ingresso dos candidatos de
Doutorado portador do título de Mestre será feita no período de
02 de JULHO a 30-09-2013.
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA - Nota: NÃO SERÃO ACEITAS EM NENHUMA HIPÓTESE INSCRIÇÕES COM DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA e ILEGÍVEL.
A documentação necessária do candidato, obrigatória,
exigida para esta 2ª ETAPA são os seguintes:
1. Documentação de Graduação:
1.1 Cópia simples e legível do Diploma de Graduação devidamente registrado com carimbo atrás.
1.1.1 Não é aceito Diploma em Licenciatura Curta, Licenciatura de 1º grau, com exceção de casos especiais de mérito
acadêmico comprovado por comissão especificamente constituída pela CCP/BMB e aprovada pela CPG/ICB e pela Câmara
de Normas e Recursos do Conselho de Pós-Graduação da
Reitoria/USP (Parágrafo 1º do Artigo 40º do Regimento de PósGraduação da USP).
1.2 Cópia simples e legível do Histórico Escolar de Graduação EXPEDIDO pela faculdade onde se formou, comprovando
quando for o caso ter cursado a disciplina de Fisiologia em seu
currículo, para todos os candidatos.
1.2.1 Em nenhuma hipótese será aceito Histórico Escolar
de Graduação que não tenha sido EXPEDIDO pela secretaria da
faculdade onde se formou.
2. Documentos pessoais:
2.1. Cópia simples e legível do original de comprovação da
quitação do serviço militar, se pertinente.
2.2 Cópia simples e legíveis dos documentos originais:
2.2.1.1 - cédula de identidade (veja abaixo o item 2.2.2),
2.2.1.2 - CPF (poderá constar na RG [ou CNH] desde a
numeração seja nítida),
2.2.1.3 - título de eleitor (em caso de ilegibilidade da cópia,
entregá-la juntamente com a cópia do comprovante ou justificativa de votação)
2.2.1.4 - certidão de NASCIMENTO ou CASAMENTO para
certificação junto à Divisão de Registros Acadêmicos da Reitoria/USP
2.2.2 OBSERVAÇÃO: Lembramos que a cópia do RG tem
informações que os documentos de Conselhos Regionais e
Carteira Nacional de Habilitação não trazem: Data em que foi
feito o documento de identidade, Órgão expedidor, Unidade
Federal onde foi expedido. Estas informações são importantes
para registro na tela "Inscrição de Área" do Sistema Fênix de
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Controle Acadêmico de Pós-Graduação. Sem estas informações
torna-se difícil gerar o Nº USP.
2.2.3 Para estrangeiros, cópia simples e legível do original
do RNE. Caso não tenha poderá ser providenciado cópia do
Protocolo do RNE, porém o ingresso no Programa de PósGraduação de Fisiologia Humana do ICB/USP até 60 dias após
a Matrícula Inicial para os aprovados estrangeiros depende da
cópia do RNE ou protocolo com o número do RNE, do contrário
após este prazo serão desligados da Pós-Graduação da USP.
3. Formulário de inscrição - Preenchimento DIGITADO do
formulário* de inscrição. Este formulário* deve ser assinado
pelo orientador (conforme alistado em LISTA SEMESTRAL DOS
ORIENTADORES).
* Os formulários podem ser encontrados na Internet, no
endereço:
http://www.fisio.icb.usp.br dentro do item "Pós-Graduação" e, em seguida, em
"Informação/Seleção".
4. Documentos do Mestrado:
4.1 Cópia simples e legível do Diploma de Mestre devidamente registrado com carimbo atrás
4.1.1 OU Cópia simples e legível da Declaração que DEFENDEU ou DEFENDERÁ a Dissertação de Mestrado, para todos os
candidatos
4.2 Cópia simples e legível do Histórico Escolar de Mestrado emitido pela Instituição (se realizou Mestrado na USP,
entregar Ficha de Aluno emitida pela Secretaria do Programa/
Pós-Graduação assinada pelo Coordenador/Vice-Coordenador
ou pessoa responsável);
4.2.1 Os candidatos poderão apresentar o histórico incompleto sem a informação de que defendeu a Dissertação de
Mestrado desde que esta situação seja regularizada ANTES da
matrícula de ingresso no Programa com a apresentação por
parte do aprovado no ingresso na Pós-Graduação da entrega do
Histórico Escolar completo e final do Mestrado. Se não atender
esta condição por ocasião da matrícula de ingresso, não poderá
entrar na Pós-Graduação.
4.3 (Um) 1 Exemplar da Dissertação de Mestrado;
5. Documentos da Arguição:
5.1 (Uma) 1 cópia do projeto resumido de pesquisa (no
máximo 8 páginas) impresso e também no formato eletrônico
(pdf), que deve ser enviado para o endereço eletrônico posfisio@
icb.usp.br
contendo: resumo, introdução e justificativa, objetivos,
cronograma, material e métodos e bibliografia.
5.2 (Uma) 1 cópia do Currículo Lattes do Candidato no formato impresso SEM necessidade da documentação de comprovação (http://lattes.cnpq.br). Em nenhuma hipótese será aceito
outro tipo de currículo.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:
Os Candidatos ao curso de Doutorado com Mestrado terão
como critérios de seleção:
i – Análise do Currículo Lattes;
i.1 – artigos publicados (seqüência dos autores e em que
revista)
i.2 – comunicação oral e pôster
i.3 – engajamento institucional (exemplo: Curso de Verão,
Curso de Inverno, PAE)
ii – Análise da Dissertação de Mestrado;
iii – Arguição da Dissertação;
iii.1 – contribuição inovadora da Dissertação para a ciência.
iv – Entrevista relacionado ao Projeto/Trabalho de Pesquisa
iv.1 – breve descrição oral do Projeto/Trabalho de Pesquisa;
iv.2 – relevância do Projeto/Trabalho de Pesquisa.
LISTA SEMESTRAL DOS ORIENTADORES PLENOS:
1. Andréa da Silva Torrão
2. Angelo Rafael Carpinelli
3. Antonio Carlos Cassola
4. Fabio Bessa Lima
5. Fernando Rodrigues de Moraes Abdulkader
6. Gerhard Malnic
7. Jose Cipolla Neto
8. José Donato Júnior
9. Lisete Compagno Michelini
10. Luciana Venturini Rossoni
11. Luiz Roberto Giorgetti de Britto
12. Marcus Vinicius Chrysostomo Baldo
13. Margarida de Mello Aires
14. Maria Oliveira de Souza
15. Maria Tereza Nunes
16. Martin Andreas Metzger
17. Nancy Amaral Reboucas
18. Raif Musa Aziz
19. Ronald Dennis Paul Kenneth Clive Ranvaud
20. Rui Curi
21. Sara Joyce Shammah Lagnado
22. Thiago dos Santos Moreira
23. Ubiratan Fabres Machado
24. Vagner Roberto Antunes
25. William Tadeu Lara Festuccia
DATA DO EXAME:
Após a entrega da documentação acima, a Comissão Coordenadora do Programa Fisiologia Humana indicará o docente
que fará a Análise Curricular e Arguição. O docente indicado
marcará a data do exame e, geralmente, o candidato será contatado pelo próprio docente para ser informado da data agendada.
O ingresso é dado somente após a homologação do resultado da
aprovação (veja Matrícula Inicial). VAGAS:
Não há número específico de vagas.
OUTROS DOCUMENTOS
Documentos de ingresso para os aprovados:
Além dos formulários fornecidos pela Secretaria do Programa: (a) Matrícula Inicial; (b) formulários “Ciente do Ingressante”; (c) formulário de Solicitação de Bolsas (Previsão); (d) Termo
de Aceitação de Orientação
Apresentar:
i. Trazer o impresso fornecido pelo Curso onde realizou o
Mestrado: Cadastro de Discente da CAPES (http://www.capes.
gov.br/cadastro-de-discentes) com os dados do próprio candidato comprovando o CANCELAMENTO da bolsa de Mestrado;
ii - Declaração de que a defesa de Dissertação de Mestrado
aprovada foi homologada pela instituição;
Documento para solicitação de equivalência do Mestrado
caso tenha realizado fora da USP:
Declaração da própria Instituição a respeito do Curso de
Mestrado/Programa de Pós-Graduação contendo a Portaria CNE
ou MEC em VIGÊNCIA a respeito do credenciamento do mesmo
por ocasião da defesa de Mestrado do candidato
i - Esta poderá estar contida no Diploma ou em Certificado
emitido pela instituição;
ii - A Portaria CNE ou MEC a que se refere NÃO é a que o
Curso de Mestrado e/ou Programa de Pós-Graduação foi inicialmente credenciado (quando veio a existência).

INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA
Comunicado
O Instituto de Energia e Ambiente da USP divulga abaixo os
nomes dos candidatos que tiveram sua inscrição confirmada no
Concurso Público para a carreira do Grupo Superior S1 A, para
a função de Especialista em Laboratório, vinculada ao PROCONTES, objeto do Edital de Abertura IEE 17/2013.
O(a) Candidato(a) cujo nome não constar na Lista abaixo
terá o prazo de 2 dias úteis contados a partir do primeiro dia útil
seguinte ao da presente publicação para pleitear a regularização
de sua inscrição, sob pena de ser considerado desistente do concurso público, através da apresentação de requerimento escrito,
acompanhado do comprovante de pagamento da taxa de

inscrição a ser entregue na Seção de Pessoal do IEE-USP, situada
na Av. Professor Luciano Gualberto, 1289 – Cidade Universitária,
das 9h às 11h30e das 14h às 17h30 ou do envio de e-mail com
comprovante de pagamento da taxa de inscrição anexado para
o endereço eletrônico pessoal@iee.usp.br
Nome/RG.
(ordem alfabética)
Alessandra Paula Vieira - 95846351
Alexandre Luiz de Souza - 69523757
Alexandre Matsuda - 21700373-4
Aline Paternostro Martins - 306094824
Amanda Azarias Guimarães - 10629803
André Rocha Monteiro Dias - 286361449
Andrea Garcez - 415477682
Bruna Amorim Holanda - 353597910
Camila Neves Lange - 284646465
Carla Cristina Magalhães de Moraes - 258149085
Carlos Eduardo Afonso Goncalves - 289575515
Cassiano Oliveira de Souza - 245104847
Cristiane Pires Andrioli - 30296744-8
Danielle da Costa Silva - 2101929
Débora Ayumi Ishida - 248135557
Denny Silva França - 466442956
Edson Oliveira da Silva - 289634143
Elí Cristina Caçador - 277346897
Elisa Thomé Sena - 351768853
Elisangela Aquino de Souza - 3075625768
Fábio Juliano da Silva Lopes - 307711134
Fagner Lima Nunes Cavinato - 328009453
Fernanda Etsumi Hobo - 340407360
Flávio Roberto Arruda - 261213775
Giovanni Del Sordo Filho- 214702443
Henrique Piva Varanelli - 360293748
Hermano Dantas Farias - 2370031
João Henrique Sartorello - 449660631
João Luiz Gadioli - 16583295
João Sussumu Murayama - 296391621
Joel Mendes dos Santos - 29719351X
Juliana Macedo Gomes - 32783764-0
Lelaine Conceição de Oliveira - 333226458
Letícia Rossi Malimpensa - 458854608
Luciana Cordeiro da Silva - 262405064
Luis Carlos de Oliveira Santos - 14987386
Luis Felipe Pigatto Miranda Silva - 434828798
Marcelo Alves de Souza - 230389752
Matheus Antonio Curtulo Meneghetti - 30418828
Mayumi Silva Kawamoto - 550502336
Pedro Vitor Ferrari Machado - 333261343
Petre Candelero Griscenco - 42327742X
Rafael Steffen Buffo - 30505655-4
Ricardo Augusto Zacatei dos Santos Teixeira - 441131724
Sandro Fonseca Quirino - 26044280837
Thiago Correa Jacovine - 329461163

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E
ESTATÍSTICA
Comunicado
Edital de Seleção de Candidatos para o Doutorado em
Estatística – 2014
1. Os candidatos à admissão ao Doutorado deverão enviar
à Secretaria de Pós-Graduação do IME-USP os seguintes documentos:
a. Formulário de inscrição;
b. Histórico Escolar (recente);
c. Cópia da Dissertação de Mestrado, quando houver (preferencialmente em arquivo digital PDF);
d. Cartas de recomendação (pelo menos duas), emitidas por
professores ou pesquisadores de conhecimento do candidato;
e. Curriculum Vitae;
f. Texto em português, espanhol ou inglês, com resumo
da dissertação de mestrado ou do trabalho de conclusão da
graduação, ou pequeno projeto científico, ou descrição dos interesses científicos do candidato. Este texto servirá para avaliar o
potencial científico do candidato, bem como a sua capacidade
de expressão e síntese. Ele deverá ter no máximo 10 páginas.
2. O prazo de inscrição será 01 de novembro de cada ano
(para ingresso no ano seguinte), sendo que pedidos de inscrição
enviados após essa data podem ser recebidos com eventual
prejuízo de prioridade.
3. Em resposta a cada solicitação de ingresso no programa
de doutorado, a Comissão Coordenadora do Programa em Estatística poderá a seu critério tomar qualquer uma das decisões
abaixo, alternativamente:
a. Admitir o candidato diretamente, ou;
b. Não admitir o candidato, ou;
c. Condicionar a admissão do candidato ao seu desempenho em exame de seleção e/ou em atividades preliminares e/ou
complementares, tais como disciplinas oferecidas nos cursos de
verão e/ou disciplinas de adaptação, ou;
d. Submeter o candidato a uma segunda etapa de avaliação,
constando de entrevista e apresentação da dissertação cujo
resumo consta da inscrição; desta segunda etapa poderá resultar
qualquer uma das decisões nos itens acima.
Comunicado
Programa de Pós-Graduação em Estatística
Edital de Seleção de Candidatos para o Mestrado em
Estatística – 2014
1. A página web oficial deste Edital de Seleção é www.ime.
usp.br. Todas as informações relevantes referentes ao processo
seletivo de candidatos para o Mestrado em Estatística do IMEUSP, primeiro semestre de 2014, serão ali divulgadas.
2. Serão oferecidas 25 vagas para o Mestrado em Estatística
para o primeiro semestre de 2014, não havendo obrigatoriedade
de preenchimento de todas as vagas.
3. As inscrições para o processo seletivo de candidatos para
o Mestrado em Estatística do IME-USP, primeiro semestre de
2014, se darão obrigatoriamente através do encaminhamento
dos seguintes documentos para a Secretaria de Pós-Graduação
do IME-USP.
a) Formulário de inscrição preenchido;
b) Cópia do histórico escolar oficial do curso de graduação;
c) Duas cartas de recomendação.
4. Os documentos obrigatórios relacionados no item 3
deverão ser encaminhados à Secretaria de Pós-Graduação do
IME-USP, até 01-11-2013, pessoalmente ou por via postal. Serão
desconsiderados os documentos cuja data de postagem seja
posterior ao encerramento do prazo estabelecido neste item.
5. O processo seletivo de candidatos para o Mestrado em
Estatística do IME-USP, primeiro semestre de 2014, será conduzido por banca examinadora especialmente designada pela
Comissão Coordenadora do Programa em Estatística.
6. O processo seletivo de candidatos para o Mestrado em
Estatística do IME-USP, primeiro semestre de 2014, será constituído de duas etapas, definidas a seguir:
Etapa 1 – a) Exame da documentação enviada, b) Avaliação
dos tópicos constantes no formulário de inscrição (formação
superior, experiência profissional, exposição de propósitos) e
c) Análise das duas cartas de recomendação. Na etapa 1 os
candidatos podem ser eliminados ou selecionados para passar
para a etapa 2.
Etapa 2 – Exame de admissão. Os candidatos deverão
demonstrar, por meio de exame escrito, aptidão em Cálculo de
Probabilidade, tendo o seguinte programa: Espaços de probabilidade; Probabilidade condicional e independência; Variáveis
aleatórias discretas e contínuas; Distribuições conjuntas de
variáveis aleatórias; Esperança matemática; Funções geradoras;
Teoremas de convergência: leis dos grandes números e teorema
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do limite central. A definição do conteúdo, da data, do local de
aplicação e demais detalhes do exame, estarão indicados na
página web oficial deste edital.
7. A Comissão Coordenadora do Programa em Estatística
homologará as inscrições dos candidatos aprovados na etapa 1
(item 6) do processo seletivo que encaminharam os documentos
relacionados no item 3, dentro do prazo estabelecido no item 4,
e que atendam a todas as exigências estabelecidas no presente
edital.
8. A banca examinadora aplicará o exame previsto na etapa
2 (item 6) e atribuirá um grau em escala de 0,0 (zero) a 10,0
(dez). Serão considerados aprovados nesta etapa, os candidatos
que obtiverem grau igual ou superior a 6,0 (seis).
9. Serão selecionados, podendo fazer a matrícula para o
primeiro semestre de 2014 do Mestrado em Estatística, os candidatos aprovados no processo seletivo segundo o item 8, classificados de acordo com o grau final em ordem decrescente, dentro
do número de vagas estabelecido no item 2. Desempates serão
feitos baseados nas avaliações mencionadas na etapa 1 (item 6).
10. O resultado oficial final do processo seletivo de candidatos para o Mestrado em Estatística do IME-USP, primeiro
semestre de 2014, será divulgado na página web oficial deste
Edital de Seleção.
11. Casos omissos serão decididos pela Comissão Coordenadora do Programa em Estatística.

INSTITUTO OCEANOGRÁFICO
Comunicado
Edital 20/2013
Abertura de Inscrições ao Concurso de Títulos e Provas
Visando o Provimento de Um (01) Cargo de Professor Doutor, no
Departamento de Oceanografia Biológica do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo.
O Diretor do Instituto Oceanográfico da Universidade de
São Paulo torna público a todos os interessados que, conforme
deliberado pela Congregação em sessão de 10-05-2013, estarão
abertas, pelo prazo de noventa (90) dias, entre 03 de julho e
30-09-2013, das 09h às 11h30 e 13:00 às 17h, de segundas
a sextas feiras, exceto feriados e os dias 08 e 09-07-2013,
na Assistência Acadêmica desse Instituto, situada à Praça do
Oceanográfico, 191, piso térreo, sala 14B, Cidade Universitária,
as inscrições ao concurso público de títulos e provas para provimento de um (01) cargo de Professor Doutor 1, em RDIDP, referência MS-3.1, claro e cargo de número 1239856 (Portaria GR
6236, de 19-06-2013), com salário de nove mil, cento e oitenta
e quatro reais e noventa e quatro centavos (R$ 9.184,94),
referência maio/2013, na área de conhecimento “Bentos” do
Departamento de Oceanografia Biológica, nos termos do artigo
125, parágrafo primeiro do Regimento Geral do USP, com base
no programa constante deste Edital.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no
Regimento Geral da Universidade de são Paulo e no Regimento
do Instituto Oceanográfico (Resolução 4048, de 22-11-1993).
INSCRIÇÕES E DOCUMENTAÇÃO
1. No ato da inscrição, que deverá ser feita pessoalmente ou
por meio de procuração, o candidato deverá apresentar requerimento dirigido à Diretoria do IOUSP, do qual deverá constar
nome, idade, filiação, naturalidade e endereço residencial, telefone e endereço eletrônico, bem como a área de conhecimento e
o número deste edital do concurso, acompanhado dos seguintes
documentos:
I. Original e uma cópia da prova de quitação com o serviço
militar, para os candidatos de sexo masculino;
II. Original e uma cópia do título de eleitor e comprovante
de votação da ultima eleição, prova de pagamento da respectiva
multa ou a devida justificativa.
III. Memorial circunstanciado, em dez (10) cópias, no qual
sejam comprovados os trabalhos publicados, as atividades
realizadas pertinentes ao concurso e as demais informações que
permitam avaliação de seus méritos;
IV. Original e uma cópia da prova de que é portador do
título de doutor, outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de
validade nacional:
Parágrafo primeiro - Os docentes em exercício na USP serão
dispensados das exigências referidas nos itens I e II, desde que
as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.
Parágrafo dois - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das exigências referidas nos itens I e II, devendo apresentar
cópia de visto temporário ou permanente, que faculte o exercício
de atividade remunerada no Brasil.
Parágrafo três - Não serão recebidas inscrições pelo correio.
Parágrafo quatro - No ato da inscrição, os candidatos
deverão entregar a documentação comprobatória do memorial
em uma (01) via, acondicionada em pastas, com indicação dos
números dos documentos contidos em cada uma delas, de forma
que se possa correlacionar cada atividade declarada no memorial. Essa documentação permanecerá depositada na Assistência
Técnica Acadêmica da Unidade, por (120) cento e vinte dias, a
contar da nomeação do candidato habilitado por publicação no
Diário Oficial do Estado. Findo o prazo acima, e não havendo
manifestação por parte dos inscritos para retirada da respectiva
documentação, a mesma será descartada em sua totalidade.
Parágrafo cinco - Todos os títulos e atividades, mesmo aqueles obtidos ou realizados no IOUSP, deverão estar comprovados
mediante cópias dos diplomas e certificados ou declarações.
Parágrafo seis - Os trabalhos deverão ser comprovados
com a juntada de um exemplar (da tese, da revista na qual foi
publicado o artigo), na forma como foi editado; com o programa
ou resumo, editado pelos organizadores do congresso, no qual
conste o trabalho citado, ou, ainda, com a carta de aceitação
do trabalho. Os textos integrais deverão acompanhar os comprovantes.
Parágrafo sete – Todos os comprovantes de título, trabalho
e atividade deverão estar numerados de forma a corresponder à
numeração com a qual foram citados no memorial.
2. As inscrições serão julgadas pela Congregação, em seu
aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.
PROVAS
3. O concurso será realizado no prazo de trinta (30) a cento
e vinte (120) dias após a aprovação das inscrições.
4. As provas deste concurso serão realizadas em três (03)
fases:
a) Julgamento de memorial com prova pública de argüição
(peso 5);
b) Prova didática (peso 3);
c) Prova escrita (peso 2).
5. O julgamento do memorial, expresso mediante nota
global, incluindo argüição e avaliação, deverá refletir o mérito
do candidato.
Parágrafo único - No julgamento do memorial, a Comissão
apreciará:
I - produção científica, literária, filosófica ou artística;
II - atividade didática universitária;
III - atividades relacionadas à prestação de serviços à
comunidade;
IV - atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V - diplomas e outras dignidades universitárias.
6. A prova didática será pública, com a duração mínima
de quarenta (40) minutos e máxima de sessenta (60) minutos,
e versará sobre o programa da área de conhecimento acima
mencionada, nos termos do art. 137 do Regimento Geral da USP.
Parágrafo primeiro - O candidato tomará conhecimento
da lista de dez (10) pontos imediatamente antes do sorteio
do ponto.
Parágrafo segundo - O sorteio do ponto será feito vinte
e quatro (24) horas antes da realização da prova didática. É
vedado ao candidato abrir mão desse prazo.
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