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Suplentes
MIGUEL RAMIA JUNIOR, RG.: 9758375, PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO .
ROBERTO RAMOS DE FREITAS, RG.: 25475222–6, PROFES-

SOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO .
Artigo 2º – A participação dos membros não demandará 

ônus para o CEETEPS.
Artigo 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM
 EDITAL ATAC 066/2022
CONVOCAÇÃO PARA PROVAS
A Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 

convoca os candidatos Doutores
1. - Heloísa Garcia Claro Fernandes
2. - Aline Conceição Silva
3. - Gabriella de Andrade Boska
4. - Fernanda Daniela Dornelas Nunes
5. - Carlos Alberto dos Santos Treichel
6. - Bruno Pereira da Silva
7. - Marciana Fernandes Moll
8. - Thiago da Silva Domingos
9. - Marcos Gonçalves de Rezende
10. - Jussara Carvalho dos Santos
11. - Erika Gisseth León Ramírez
12. - Tiago Braga do Espírito Santo
13. - Helder de Padua Lima
14. - Antonio Germane Alves Pinto
15. - Maria Neyrian de Fatima Fernandes
, inscritos no concurso público de títulos e provas para 

provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, referência 
MS-3.1, em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pes-
quisa (RDIDP), claro/cargo nº 1235230, junto ao Departamento 
Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica – ENP, na área de 
conhecimento “ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL E PSIQUI-
ÁTRICA” (Edital 006/2022): a comparecer às 7h30 do dia 12 de 
setembro de 2022, à Escola de Enfermagem da Universidade de 
São Paulo, sala 04, 2º andar do Prédio da Biblioteca Wanda de 
Aguiar Horta, localizada à Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 419, 
CEP: 05403-000 - São Paulo - SP, para início do concurso que 
se realizará a partir desta data. Ficam também convocados os 
membros da Comissão Julgadora, conforme publicação do DOE 
em 03.06.2022, Seção I, página 352. O cronograma será definido 
após instalação da Comissão Julgadora.

No ato da instalação do concurso os candidatos deverão 
apresentar comprovantes de vacinação atualizado com as even-
tuais doses de reforço.

São Paulo, 04 de julho de 2022.
Prof.a Dr.a Maria de Fátima Fernandes Vattimo
Vice-Diretora em exercício

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto
COMUNICADO ATAc 045/2022
A Congregação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em sua 427ª 
sessão ordinária, realizada em 30/06/2022, aprovou o pedido 
de inscrição do Prof. Dr. Durval Jose Tonon ao concurso público 
para obtenção de Título de Livre Docente junto ao Departamento 
de Computação e Matemática, na área de conhecimento em 
Matemática, Especialidade I: Equações Diferenciais Ordinárias, 
nos termos do Edital ATAc 010/2022, publicado no Diário Oficial 
do Estado de 15/02/2022 e respectiva retificação (Comunicado 
ATAc 028/2022, publicada no Diário Oficial do Estado em 
03/03/2022). Na mesma sessão, a Congregação aprovou a 
seguinte Comissão Julgadora para esse concurso: TITULARES: 
Profs. Drs.: Eduardo Alex Hernández Morales - Professor Titular 
do Departamento de Computação e Matemática da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo; Benito Frazão Pires - Professor Associado do 
Departamento de Computação e Matemática da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo; Tiago Pereira da Silva - Professor Titular do 
Departamento de Matemática Aplicada e Estatística do Instituto 
de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de 
São Paulo; Ali Messaoudi - Professor Titular do Departamento de 
Matemática do Instituto de Biociências Letras e Ciências Exatas 
da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
- campus São José do Rio Preto; Marta Cilene Gadotti - Profes-
sora Associada do Departamento de Matemática do Instituto de 
Geociências e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” - campus Rio Claro. SUPLENTES: Profs. 
Drs. Nikolai Vasilievich Chemetov - Professor Titular do Departa-
mento de Computação e Matemática da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo; Marcelo Rempel Ebert - Professor Associado do Departa-
mento de Computação e Matemática da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo; Flávio Ulhoa Coelho - Professor Titular do Departamento 
de Matemática do Instituto de Matemática e Estatística da Uni-
versidade de São Paulo; Antônio Luiz Pereira - Professor Titular 
do Departamento de Matemática do Instituto de Matemática 
e Estatística da Universidade de São Paulo; Paulo Régis Caron 
Ruffino - Professor Titular do Departamento de Matemática do 
Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica 
da Universidade Estadual de Campinas; Alexandre Nolasco de 
Carvalho - Professor Titular do Departamento de Matemática do 
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universi-
dade de São Paulo; Gabriela Del Valle Planas - Professora Titular 
do Departamento de Matemática do Instituto de Matemática, 
Estatística e Computação Científica da Universidade Estadual 
de Campinas; Marcelo da Silva Montenegro - Professor Titular 
do Departamento de Matemática do Instituto de Matemática, 
Estatística e Computação Científica da Universidade Estadual 
de Campinas; Paulo Afonso Faria da Veiga - Professor Titular do 
Departamento de Matemática Aplicada e Estatística do Instituto 
de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de 
São Paulo; Everaldo de Mello Bonotto - Professor Associado do 
Departamento de Matemática Aplicada e Estatística do Instituto 
de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de 
São Paulo; Ederson Moreira dos Santos - Professor Associado 
do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências 
Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo; 
Marcio Fuzeto Gameiro - Professor Associado do Departamento 
de Matemática Aplicada e Estatística do Instituto de Ciências 
Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo; 
Sérgio Henrique Monari Soares - Professor Associado do Depar-
tamento de Matemática do Instituto de Ciências Matemáticas 
e de Computação da Universidade de São Paulo. Conforme o 
artigo 193 do Regimento Geral da USP, a Congregação indicou 
para a presidência da Comissão Julgadora o Prof. Dr. Eduardo 
Alex Hernández Morales. (2011.1.370.59.5).

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto
COMUNICADO ATAc 046/2022
A Congregação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em sua 427ª 
sessão ordinária, realizada em 30/06/2022, aprovou o pedido 
de inscrição da Profa. Dra. Marina Greghi Sticca ao concurso 

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DONA SEBASTIANA DE BAR-
ROS – SÃO MANUEL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 102/34/2021 – PROCESSO Nº 
719502/2021

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
04/07/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DONA SEBASTIA-
NA DE BARROS, da cidade de SÃO MANUEL, no uso das atribui-
ções e competências conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da 
Deliberação CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, e 
republicada no DOE de 23/08/2018 (e suas alterações), PRORRO-
GA, a partir de 13/08/2022, a validade do Processo Seletivo Sim-
plificado no componente curricular MATEMÁTICA (BNC/ BNCC/ 
ETIM / MTEC / EM COM ÊNFASES)(Agropecuária Integrado ao 
Ensino Médio (MTec – Programa Novotec Integrado)).

*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MONTE MOR – MONTE 

MOR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 198/08/2021 – PROCESSO Nº 
CEETEPS–PRC–2021/02402

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
04/07/2022 O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE 
MONTE MOR, da cidade de MONTE MOR, no uso das atribui-
ções e competências conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da 
Deliberação CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, e 
republicada no DOE de 23/08/2018 (e suas alterações), PROR-
ROGA, a partir de 04/09/2022, a validade do Processo Seletivo 
Simplificado no componente curricular GERAÇÃO DE NEGÓCIOS 
E PROCESSOS COMERCIAIS(Comércio).

*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MONTE MOR – MONTE 

MOR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 198/09/2021 – PROCESSO Nº 
CEETEPS–PRC–2021/02481

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
04/07/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MONTE MOR, 
da cidade de MONTE MOR, no uso das atribuições e competên-
cias conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da Deliberação 
CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, e republicada 
no DOE de 23/08/2018 (e suas alterações), PRORROGA, a partir 
de 04/09/2022, a validade do Processo Seletivo Simplificado 
no componente curricular MARKETING (PARA A HABILITAÇÃO 
LOGÍSTICA)(Logística).

*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DONA SEBASTIANA DE BAR-

ROS – SÃO MANUEL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 102/35/2021 – PROCESSO Nº 
719530/2021

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
04/07/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DONA SEBASTIA-
NA DE BARROS, da cidade de SÃO MANUEL, no uso das atribui-
ções e competências conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da 
Deliberação CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, 
e republicada no DOE de 23/08/2018 (e suas alterações), 
PRORROGA, a partir de 26/08/2022, a validade do Processo 
Seletivo Simplificado no componente curricular TECNOLOGIA 
DOS MATERIAIS INORGÂNICOS / TECNOLOGIA DOS MATERIAIS 
INORGÂNICOS I (Química).

*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DONA SEBASTIANA DE BAR-

ROS – SÃO MANUEL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 102/36/2021 – PROCESSO Nº 
719575/2021

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
04/07/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DONA SEBASTIA-
NA DE BARROS, da cidade de SÃO MANUEL, no uso das atribui-
ções e competências conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da 
Deliberação CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, e 
republicada no DOE de 23/08/2018 (e suas alterações), PROR-
ROGA, a partir de 26/08/2022, a validade do Processo Seletivo 
Simplificado no componente curricular OPERAÇÕES UNITÁRIAS 
NOS PROCESSOS INDUSTRIAIS II (Química).

 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL JORGE STREET – SÃO CAE-
TANO DO SUL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 010/17/2022 – PROCESSO Nº 
CEETEPS–PRC–2022/12637

PORTARIA DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA Nº 50, DE 
04/07/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL JORGE STREET, 
da cidade de SÃO CAETANO DO SUL, à vista das disposições 
do § 1º do artigo 3º e artigo 5º da Deliberação CEETEPS 41, de 
9, publicada no DOE 16/08/2018 (e suas alterações), expede a 
seguinte Portaria:

Artigo 1º – Ficam designados, para compor a Banca Exami-
nadora do Processo Seletivo Simplificado, os membros abaixo 
relacionados, sob a presidência do primeiro:

Titulares
CRISTINA DE MOURA RAMOS, RG.: 15505082–5,PROFES-

SOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
ANGELO PEDRO CATALANI, RG.: 7931201,PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO . (Especialista).
MEIRE SATIKO FUKUSAWA YOKOTA, RG.: 153269868, PRO-

FESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO .
Suplentes
WILLIAN HESLEY MARTON, RG.: 43516413–2, PROFESSOR 

DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO .
MICHEL CARVALHO CHAVEIRO, RG.: 27503060–X, PROFES-

SOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO .
Artigo 2º – A participação dos membros não demandará 

ônus para o CEETEPS.
Artigo 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.
*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PHILADELPHO GOUVEA 

NETTO – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 054/13/2022 – PROCESSO Nº 
CEETEPS–PRC–2022/16666

PORTARIA DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA Nº 67, DE 
04/07/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PHILADELPHO 
GOUVEA NETTO, da cidade de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, à vista 
das disposições do § 1º do artigo 3º e artigo 5º da Deliberação 
CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018 (e suas altera-
ções), expede a seguinte Portaria:

Artigo 1º – Ficam designados, para compor a Banca Exami-
nadora do Processo Seletivo Simplificado, os membros abaixo 
relacionados, sob a presidência do primeiro:

Titulares
ERIKA CRISTINA SILVA BATISTA QUEIROZ, RG.: 

26510813–5,PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
CRISTIANE NEVES PALMIERI, RG.: 22871862–4,PROFESSOR 

DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO . (Especialista).
MARCELO POLLES, RG.: 17141075–0, PROFESSOR DE ENSI-

NO MÉDIO E TÉCNICO .

Deliberação CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, 
e republicada no DOE de 23/08/2018 (e suas alterações), PROR-
ROGA, a partir de 24/08/2022, a validade do Processo Seletivo 
Simplificado no componente curricular FÍSICA (BNC/ BNCC/ 
ETIM / MTEC / EM COM ÊNFASES)(Ensino Médio – BNC/ BNCC/ 
ETIM/ MTec/ PD ).

*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL GILDO MARÇAL BEZERRA 

BRANDÃO – SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 226/03/2021 – PROCESSO Nº 
261736/2021

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
04/07/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL GILDO MARÇAL 
BEZERRA BRANDÃO, da cidade de SÃO PAULO, no uso das atri-
buições e competências conferidas por meio do § 1º do artigo 3º 
da Deliberação CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, 
e republicada no DOE de 23/08/2018 (e suas alterações), 
PRORROGA, a partir de 05/08/2022, a validade do Processo 
Seletivo Simplificado no componente curricular SOCIOLOGIA 
(BNC/ BNCC/ ETIM / MTEC / EM COM ÊNFASES)(Administração 
Integrado ao Ensino Médio (ETIM)).

*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MAIRIPORÃ – MAIRIPORÃ
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 271/05/2021 – PROCESSO Nº 
2021/01236.

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
04/07/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MAIRIPORÃ, 
da cidade de MAIRIPORÃ, no uso das atribuições e competên-
cias conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da Deliberação 
CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, e republicada 
no DOE de 23/08/2018 (e suas alterações), PRORROGA, a partir 
de 17/08/2022, a validade do Processo Seletivo Simplificado no 
componente curricular PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE 
ROTINAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL(Administração).

*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MAIRIPORÃ – MAIRIPORÃ
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 271/06/2021 – PROCESSO Nº 
2021/01237.

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
04/07/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MAIRIPORÃ, 
da cidade de MAIRIPORÃ, no uso das atribuições e competên-
cias conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da Deliberação 
CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, e republicada 
no DOE de 23/08/2018 (e suas alterações), PRORROGA, a partir 
de 17/08/2022, a validade do Processo Seletivo Simplificado no 
componente curricular GESTÃO DE PESSOAS I(Administração).

*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR ALCÍDIO DE 

SOUZA PRADO – ORLÂNDIA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 025/15/2021 – PROCESSO Nº 
2021/01828

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
04/07/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR 
ALCÍDIO DE SOUZA PRADO, da cidade de ORLÂNDIA, no uso 
das atribuições e competências conferidas por meio do § 1º 
do artigo 3º da Deliberação CEETEPS 41, de 9, publicada no 
DOE 16/08/2018, e republicada no DOE de 23/08/2018 (e suas 
alterações), PRORROGA, a partir de 10/08/2022, a validade do 
Processo Seletivo Simplificado no componente curricular INGLÊS 
INSTRUMENTAL(Administração).

*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT 

– GUARUJÁ
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 152/35/2021 – PROCESSO Nº 
01374/2021

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
04/07/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALBERTO SAN-
TOS DUMONT, da cidade de GUARUJÁ, no uso das atribuições 
e competências conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da 
Deliberação CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, 
e republicada no DOE de 23/08/2018 (e suas alterações), PROR-
ROGA, a partir de 17/08/2022, a validade do Processo Seletivo 
Simplificado no componente curricular CÁLCULOS FINANCEIROS 
E ESTATÍSTICOS(Logística).

*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT 

– GUARUJÁ
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 152/39/2021 – PROCESSO Nº 
01378/2021

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
04/07/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALBERTO SAN-
TOS DUMONT, da cidade de GUARUJÁ, no uso das atribuições 
e competências conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da 
Deliberação CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, 
e republicada no DOE de 23/08/2018 (e suas alterações), PROR-
ROGA, a partir de 20/08/2022, a validade do Processo Seletivo 
Simplificado no componente curricular ASSESSORAMENTO DE 
EVENTOS(Secretariado).

*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT 

– GUARUJÁ
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 152/40/2021 – PROCESSO Nº 
01379/2021

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
04/07/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALBERTO SAN-
TOS DUMONT, da cidade de GUARUJÁ, no uso das atribuições 
e competências conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da 
Deliberação CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, 
e republicada no DOE de 23/08/2018 (e suas alterações), PROR-
ROGA, a partir de 20/08/2022, a validade do Processo Seletivo 
Simplificado no componente curricular GESTÃO FINANCEIRA E 
CONTÁBIL(Secretariado).

*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DONA SEBASTIANA DE BAR-

ROS – SÃO MANUEL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 102/33/2021 – PROCESSO Nº 
719455/2021

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
04/07/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DONA SEBASTIA-
NA DE BARROS, da cidade de SÃO MANUEL, no uso das atribui-
ções e competências conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da 
Deliberação CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, e 
republicada no DOE de 23/08/2018 (e suas alterações), PRORRO-
GA, a partir de 11/08/2022, a validade do Processo Seletivo Sim-
plificado no componente curricular GEOGRAFIA (BNC/ BNCC/ 
ETIM / MTEC / EM COM ÊNFASES)(Agropecuária Integrado ao 
Ensino Médio (MTec – Programa Novotec Integrado)).

*

O(s) candidato(s) convocado(s) deverá(ão) comparecer com 
documento de identidade.

O candidato convocado poderá ser representado por pro-
curador constituído, desde que o procurador entregue, no ato 
da manifestação para o aceite das aulas, mandato com firma 
reconhecida e acompanhado de cópia do documento de identi-
ficação do candidato e do procurador. O candidato assumirá as 
consequências de eventuais erros cometidos por seu procurador.

A manifestação e a escolha e atribuição de aulas obede-
cerão rigorosamente a ordem de classificação final, esgotada a 
prioridade do licenciado sobre o graduado.

O candidato que atender a convocação, mas não for apro-
veitado (após a escolha e atribuição de aulas) aguardará nova 
oportunidade de convocação.

O candidato que não atender a convocação, recusar as 
aulas oferecidas, não entregar a documentação para formalizar 
a admissão ou deixar de entrar em exercício, terá exaurido os 
direitos decorrentes de sua habilitação no Processo Seletivo 
Simplificado.

As atividades de docência decorrentes da admissão do 
candidato serão executadas em regime de teletrabalho e/ou 
presenciais.

LOCAL DE APRESENTAÇÃO: ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
PROFESSORA DOUTORA DOROTI QUIOMI KANASHIRO TOYO-
HARA

ENDEREÇO: RUA AMBRÓSIA DO MÉXICO, 180 – BAIRRO: 
PIRITUBA

CIDADE: SÃO PAULO
COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): 113 – Biolo-

gia (Base Nacional Comum) (Segurança do Trabalho Integrado 
ao Ensino Médio (ETIM)) 

Nº AULAS: 4
AULAS LIVRES
PERÍODO DAS AULAS: MATUTINO
MOTIVO DO SURGIMENTO DAS AULAS: REDUÇÃO VOLUN-

TÁRIA
CANDIDATOS CONVOCADOS
LICENCIADO OU GRADUADO / Nº DE INSCRIÇÃO / NOME 

OU NOME SOCIAL / RG / CPF / NOTA DO EXAME DE MEMORIAL 
CIRCUNSTANCIADO/NOTA DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGI-
COS / NOTA FINAL / CLASSIFICAÇÃO FINAL 

LICENCIADO / 3/ MAURICIO ANAYA / 141578130 / 
07227350819 / 47 / 91 / 138 / 1º 

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALCIDES CESTARI – MONTE 
ALTO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 255/19/2022 – PROCESSO Nº 
CEETEPS–PRC–2022/16725

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 1
CONVOCAÇÃO PARA EQUIVALÊNCIA
O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALCIDES CES-

TARI, da cidade de MONTE ALTO, considerando a ocorrência de 
aulas, em face do contido no Capítulo XII do Edital de Abertura 
de Inscrições, e considerando a manifestação da Unidade do 
Ensino Médio e Técnico (CETEC) referente a análise de equiva-
lência, CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), para 
a Sessão de Escolha de aulas, no dia 06/07/2022, às 09h00, no 
endereço abaixo indicado.

O(s) candidato(s) convocado(s) deverá(ão) comparecer com 
documento de identidade. 

O candidato convocado poderá ser representado por pro-
curador constituído, desde que o procurador entregue, no ato 
da manifestação para o aceite das aulas, mandato com firma 
reconhecida e acompanhado de cópia do documento de identi-
ficação do candidato e do procurador. O candidato assumirá as 
consequências de eventuais erros cometidos por seu procurador. 

A manifestação e a escolha e atribuição de aulas obedece-
rão rigorosamente a ordem de classificação final.  

O candidato que atender a convocação mas não for apro-
veitado (após a escolha e atribuição de aulas) aguardará nova 
oportunidade de convocação.  

O candidato que não atender a convocação, recusar as 
aulas oferecidas ou não entregar a documentação para forma-
lizar a admissão, NÃO terá exaurido os direitos decorrentes de 
sua habilitação no Processo Seletivo Simplificado, ficando–lhe 
assegurado o direito de sua classificação no Processo Seletivo 
Simplificado em que foi habilitado.  

O candidato que atender a convocação, e após a admissão, 
deixar de entrar em exercício, TERÁ exaurido os direitos decor-
rentes de sua habilitação no Processo Seletivo Simplificado.  

As atividades de docência decorrentes da admissão do 
candidato serão executadas em regime de teletrabalho e/ou 
presenciais.  

LOCAL DE APRESENTAÇÃO: ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
ALCIDES CESTARI

ENDEREÇO: AV. MARIA DEAMO TARRAGA, 221 – BAIRRO: 
REAL PARAÍSO  

CIDADE: MONTE ALTO  
INFORMAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICA-

DO – COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): 84 – Arte 
Digital(Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio 
(MTec – Programa Novotec Integrado) – Parceria SEE – PEI 9 
Horas)

INFORMAÇÕES DA DISCIPLINA OFERECIDA MEDIANTE 
EQUIVALÊNCIA: 

COMPONENTE CURRICULAR OFERECIDO MEDIANTE EQUI-
VALÊNCIA CONFORME MANIFESTAÇÃO CONTIDA NO MEMO-
RANDO Nº 962/2022 – CETEC/GFAC: INFORMÁTICA APLICADA 
AO MARKETING - Marketing Integrado ao Ensino Médio (MTec 
- Programa Novotec Integrado)

Nº AULAS: 2 – AULAS EM SUBSTITUIÇÃO
PERÍODO DAS AULAS: MATUTINO
MOTIVO DO SURGIMENTO DAS AULAS: RECONDUÇÃO 

PARA COORDENAÇÃO
CANDIDATOS CONVOCADOS
LICENCIADO OU GRADUADO / Nº DE INSCRIÇÃO / NOME 

OU NOME SOCIAL / RG / CPF / NOTA DO EXAME DE MEMORIAL 
CIRCUNSTANCIADO/NOTA DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGI-
COS / NOTA FINAL / CLASSIFICAÇÃO FINAL  

GRADUADO / 1/ OTAVIO AUGUSTO DE LIMA / 441958631 / 
42452565830 / 11 / 67,6 / 78,6 / 1º

 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DEPUTADO SALIM SEDEH 
– LEME

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 
ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 110/12/2019 – PROCESSO Nº 
2969477/2019

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
04/07/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DEPUTADO 
SALIM SEDEH, da cidade de LEME, no uso das atribuições e 
competências conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da 
Deliberação CEETEPS 41, de 9, publicada no DOE 16/08/2018, 
e republicada no DOE de 23/08/2018 (e suas alterações), 
PRORROGA, a partir de 14/08/2022, a validade do Processo 
Seletivo Simplificado no componente curricular PRODUÇÃO DE 
IMAGENS FOTOGRÁFICAS I(Comunicação Visual).

*
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT 

– GUARUJÁ
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR DE 

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 152/06/2021 – PROCESSO Nº 
47137/2021

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
04/07/2022

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALBERTO SAN-
TOS DUMONT, da cidade de GUARUJÁ, no uso das atribuições 
e competências conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da 

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br

terça-feira, 5 de julho de 2022 às 05:06:21

ATAc
Retângulo



190 – São Paulo, 132 (132) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 5 de julho de 2022

IV – cada examinador, após o término da prova de erudição 
de todos os candidatos, dará a nota, encerrando-a em envelope 
individual.

§ 3º - Cada membro da Comissão Julgadora poderá formu-
lar perguntas sobre a aula ministrada, não podendo ultrapassar 
o prazo de quinze minutos, assegurado ao candidato igual 
tempo para a resposta.

12. - A prova prática, de acordo com o departamento 
(disciplina/ área), nos termos do art. 37 do Regimento da Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo, será realizada 
conforme segue:

I - Departamento de Cardiopneumologia: Disciplinas de 
Cardiologia e áreas, Pneumologia e áreas e Área de Genética 
e Medicina Molecular: A - Exame de paciente e diagnóstico; ou 
B - Exame laboratorial; ou C - Experimento animal; ou D - Ela-
boração de projeto de pesquisa; ou E - Interpretação de exame. 
Disciplina de Cirurgia Cardiovascular e Disciplina de Cirurgia 
Cardiovascular na Área de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica: 1 
– a) Apresentação do caso e discussão da indicação cirúrgica; b) 
Intervenção cirúrgica; c) Discussão da conduta após a operação; 
ou 2 – a) Apresentação ao candidato de história clínica e exames 
de um paciente; b) apresentação pelo candidato do diagnóstico 
e da indicação terapêutica; c) arguição sobre o diagnóstico, as 
opções terapêuticas e os resultados; ou 3 – a) elaboração de pro-
jeto de pesquisa; b) discussão do projeto de pesquisa. Disciplina 
de Cirurgia Torácica: A – a) Apresentação do caso e discussão 
da indicação cirúrgica; b) Intervenção cirúrgica; c) Discussão da 
conduta após a operação; ou B – a) Apresentação ao candidato 
de história clínica e exames de um paciente; b) apresentação 
pelo candidato do diagnóstico e da indicação terapêutica; c) 
arguição sobre o diagnóstico, as opções terapêuticas e os resul-
tados; ou C – a) elaboração de projeto de pesquisa; b) discussão 
de projeto de pesquisa.

Especificação da modalidade de Prova Prática “Elaboração 
de Projeto de Pesquisa”:

1. - O Candidato deverá, no prazo máximo de 30 minutos, 
fazer uma apresentação à Banca Examinadora da estrutura de 
um projeto de pesquisa de sua autoria, dentro da sua linha de 
pesquisa, contendo:

1.1 - Tema
1.2 - Relevância do tema
1.3 - Hipóteses e objetivos
1.4 - Metodologia
1.5 - Resultados esperados e implicações
1.6 - Fonte ou viabilidade de financiamento
2. - A seguir, cada membro da Banca Examinadora poderá 

dispor de um tempo máximo de 10 minutos para arguição sobre 
a estrutura do projeto de pesquisa apresentada, cabendo ao 
candidato igual prazo para resposta. Havendo concordância 
entre o examinador e o candidato, poderá ser estabelecido o 
diálogo entre ambos, observado o prazo global de 20 minutos.

3. - Antes do início da Prova, o candidato deverá entregar 
uma via da estrutura do Projeto de Pesquisa ao Presidente da 
Banca Examinadora.

4. - A Prova não será pública.
II - Departamento de Cirurgia: A Prova Pratica relacionada 

a cada Disciplina consistirá em demonstração cirúrgica a ser 
realizada em animal ou cadáver, exceto para as Disciplinas de 
Anestesiologia, cuja prova prática deverá possibilitar a demons-
tração de competência do candidato, na área em concurso. Uro-
logia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, candidato com vinculação 
principal à pesquisa: Elaboração de projeto de pesquisa original. 
Candidato com vinculação principal ao ensino: Elaboração de 
projetos de ensino de graduação na área de Urologia e Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço. Candidato com vinculação principal à 
assistência: Cirurgia a ser realizada em animais ou cadáver.

III - Departamento de Clínica Médica: A Prova Prática pode-
rá ser realizada de acordo com o perfil do candidato: a) Clínico: 
exame de paciente e diagnóstico na área de Clínica Médica; b) 
Pesquisador: método, diagnóstico ou pesquisa na área de Clínica 
Médica; c) Educador: pesquisa e métodos na área de ensino 
médico. Disciplina de Hematologia e Hemoterapia: Discussão 
de Caso Clínico a ser apresentado no momento da prova ou 
Elaboração de Projeto de Pesquisa. Disciplina de Reumatologia: 
A prova prática se dará através de Discussão de Caso Clínico a 
ser apresentado no momento da prova ou Elaboração de Projeto 
de Pesquisa. Disciplina de Geriatria: A prova prática se dará, 
conforme o perfil do candidato, através de: a) Discussão de Caso 
Clínico a ser apresentado no momento da prova. b) Elaboração 
de Projeto de Pesquisa incluindo cronograma e financiamento. c) 
Elaboração de uma Disciplina de Pós-Graduação incluindo carga 
horária, corpo docente e qualificação dos alunos.

IV - Departamento de Dermatologia: Área de Dermatologia 
Clínica: a) Exame de doentes; b) Exames de lâminas e culturas 
micológicas; c) Exames de lâminas anátomo-patológicas de 
doenças da pele; d) Prática em cirurgia dermatológica (se o 
Departamento e a Banca Examinadora assim acharem necessá-
rio). Área de Dermatologia Translacional: a) Proposição, interpre-
tação, discussão e argumentação crítica de metodologias para 
as áreas de investigação básica, aplicada e clínica.

V - Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia 
Ocupacional: Curso de Fisioterapia e Curso de Fonoaudiologia: 
a Prova Prática deverá ser uma demonstração de competência 
profissional em torno de interpretação de: exame de caso, diag-
nóstico e conduta terapêutica. Curso de Terapia Ocupacional: a 
Prova Prática deverá possibilitar o desenvolvimento de estudo 
de caso (pessoas e/ou grupos) segundo o campo de especiali-
dade em questão.

VI - Departamento de Gastroenterologia: Disciplina de 
Coloproctologia: 1) a) exame clínico de paciente entendido por: 
anamnese, exame físico e discussão de diagnóstico e conduta; 
b) realização de ato operatório. 2) Pesquisador: elaboração e 
discussão de projeto de pesquisa na área de coloproctologia 
cirúrgica. A Prova Prática, nas suas duas partes, é realizada no 
mesmo dia, e a nota final é emitida imediatamente. Disciplina 
de Gastroenterologia Clínica: a) Clínico: exame de paciente e 
diagnóstico na área de Gastroenterologia Clínica; b) Pesquisa-
dor: método, diagnóstico, ou projeto de pesquisa na área de 
Gastroenterologia Clínica; c) Educador: pesquisa e métodos na 
área de ensino em Gastroenterologia. Disciplina de Transplante 
de Órgãos do Aparelho Digestivo: 1) Exame do paciente: a) 
Exame clínico de um paciente, escolhido pela Banca Examinado-
ra, entendido por exame clínico, a anamnese, o exame físico e 
a discussão de caso; b) Apresentação de exames ao candidato, 
pertinentes ao caso ou a outras situações clínico-gastroente-
rológicas. O candidato deverá discutí-las e interpretá-las; c) 
Encaminhamento do diagnóstico e sua apuração, se possível, do 
caso apresentado. 2) a). Realização de ato operatório (a Prova 
Prática, nas suas duas partes, é realizada no mesmo dia, e a 
nota final é emitida imediatamente), ou b) projeto de pesquisa 
na Disciplina de Transplante de Órgãos do Aparelho Digestivo. 
Disciplina de Cirurgia do Aparelho Digestivo: 1) a) exame clínico 
de paciente entendido por: anamnese, exame físico e discussão 
de diagnóstico e conduta; b) realização de ato operatório. 2) 
Pesquisador: elaboração e discussão de projeto de pesquisa na 
área de gastroenterologia cirúrgica. A Prova Prática, nas suas 
duas partes, é realizada no mesmo dia, e a nota final é emitida 
imediatamente.

VII - Departamento de Medicina Legal, Bioética, Medicina 
do Trabalho e Medicina Física e Reabilitação: Área de Medicina 
Legal e Ciências Forenses: A prova prática poderá ser realizada 
de acordo com o perfil do candidato e a critério dos membros 
da Comissão Julgadora. Poderá constar de: a) elaboração de 
um projeto de pesquisa relacionado a área do concurso, b) 
planejamento de uma Disciplina de Pós-Graduação, c) realização 
de perícia e redação de competente laudo ou parecer. Área de 
Medicina Social e do Trabalho: Elaboração de um projeto em 

6. - 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 disponi-
bilização 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 permiti-
do 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 videoconfe-
rência ou outros meios eletrônicos serão suspensas, caso verifi-
cado 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 ocor-
rência de problemas técnicos no sistema de videoconferência ou 
outro meio eletrônico;

VII – todas as ocorrências deverão ser registradas no 
relatório final.

7. - 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 Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo.

§ 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 proce-
dência 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 Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e 
anexadas ao texto final.

§ 7º - A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, 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, mediante solicitação por escrito à 
Comissão Julgadora, nos termos da Circ.SG/Co/70, de 5/9/2001, 
e decisão da Congregação em sessão de 14/12/2001, devendo 
neste caso, obedecer ás seguintes condições:

I - o computador a ser utilizado, da FMUSP, deverá ser 
vistoriado por funcionário da Assistência Técnica Acadêmica, 
acompanhado de membro da Comissão Julgadora, que consta-
tarão a inexistência de qualquer documento arquivado ou Pen 
Drive inserido;

II - no computador, constarão os programas Windows e 
Office (Word, Excel e Power Point), sendo vedada a existência 
de conexão com a internet;

III - concluída a elaboração da prova, o candidato fará seu 
arquivo em Pen Drive, a ele entregue pela Assistência Técnica 
Acadêmica;

IV - a Assistência Técnica Acadêmica fará a impressão e 
cópias da prova.

8. - 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.

9. - Na defesa pública de tese ou de texto serão obedecidas 
as seguintes normas:

I – a tese ou texto será enviado por meio eletrônico, 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 candi-
dato, poderá ser estabelecido o diálogo entre ambos, observado 
o prazo global de sessenta minutos.

10. - O julgamento do memorial com prova pública de argui-
ção 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, atri-
buída 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.

11. - 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, correspon-
dendo a uma aula no nível de pós-graduação, e realizada com 
base no programa previsto neste edital, de acordo com o artigo 
156 do Regimento Geral da USP, com o art. 37, parágrafo 2º, do 
Regimento da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, e com as seguintes normas:

I – compete à Comissão Julgadora decidir se o tema escolhi-
do pelo candidato é pertinente ao programa acima mencionado;

II – o candidato, em sua exposição, não poderá exceder 
a sessenta minutos, devendo ser promovida a sua interrupção 
pela Comissão Julgadora quando atingido o 60º (sexagésimo) 
minuto de prova;

III – ao final da apresentação, cada membro da Comissão 
poderá solicitar esclarecimentos ao candidato, não podendo o 
tempo máximo, entre perguntas e respostas, superar sessenta 
minutos;

ii) número do CPF do interessado; iii) endereço completo. O 
comprovante de pagamento deverá ser enviado para o e-mail 
scdfm@usp.br.

§ 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 - Para fins do inciso IX, ressalvado o disposto no § 9º, 
serão aceitos como comprovante:

1. o cartão físico de vacinação fornecido no posto onde a 
pessoa foi vacinada;

2. o certificado nacional de vacinação de Covid-19, dispo-
nível no aplicativo ou na versão web do Conecte SUS Cidadão 
(https://conectesus.saude.gov.br/home);

3. o certificado digital de vacinação contra a Covid-19 
disponível no aplicativo Poupatempo Digital;

4. eventuais passaportes da vacina instituídos pelo Poder 
Público, desde que seja possível verificar sua autenticidade.

§ 9º - Excepcionalmente, caso o candidato esteja dispen-
sado de receber vacinas contra a Covid-19 por razões médicas, 
deverá apresentar documentação apta a comprovar a dispensa, 
a qual será analisada pelas instâncias competentes da Universi-
dade, indeferindo-se a inscrição na hipótese de a documentação 
não se prestar à dispensa pretendida.

§ 10º - É de integral responsabilidade do candidato a rea-
lização do upload de cada um de seus documentos no campo 
específico indicado pelo sistema constante do link https://uspdi-
gital.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.

§ 11º - 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.

§ 12º - Não será admitida a apresentação extemporânea 
de documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.

2. - Em cumprimento à Lei Estadual nº 12.782 de 20/12/2007, 
a redução do valor da taxa de inscrição, correspondente a 50% 
(cinquenta por cento), será concedida aos candidatos interessa-
dos que atendam, CUMULATIVAMENTE, os seguintes requisitos:

I – sejam estudantes, assim considerados os que se encon-
trem regularmente matriculados em curso superior, em nível de 
graduação ou pós-graduação.

II – recebam remuneração, mensal, inferior a 02 (dois) 
salários mínimos, ou estejam desempregados.

3. - O candidato que tiver interesse na redução da taxa de 
inscrição, deverá encaminhar requerimento ao Diretor da Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo, nos dias 02 e 
03 de agosto de 2022, acompanhado dos seguintes documentos 
comprobatórios exigidos, a saber:

I – quanto à comprovação da condição de estudante, de um 
dos seguintes documentos:

a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensi-
no pública ou privada;

b) carteira de identidade estudantil ou documento similar 
(frente e verso), expedido por instituição de ensino pública ou 
privada, ou por entidade de representação discente;

II – quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item 
2 deste edital:

a) comprovante de renda, ou de declaração, por escrito, da 
condição de desempregado

III – Cópia digital do requerimento e cópia legível da docu-
mentação pertinente deverão ser enviados ao e-mail scdfm@
usp.br, até as 16 horas (horário de Brasília).

a) Não serão aceitos documentos enviados pelo Correio ou 
qualquer outra forma de encaminhamento.

IV – No caso de emprego de fraude pelo candidato bene-
ficiado pela redução e isenção da taxa de inscrição, serão ado-
tados os procedimentos indicados no art. 4º, da Lei 12.782, de 
21/12/2007, e se confirmada a presença de ilícito, fica o candida-
to imediatamente excluído do processo seletivo, notificando-se 
o Ministério Público.

V – Em 04/08/2022, o candidato deverá acessar o site www.
fm.usp.br/atac, para verificar se a sua solicitação de redução de 
50% do valor da taxa de inscrição ou isenção foi deferida.

VI – Em 05/08/2022, os eventuais recursos deverão ser 
enviados ao e-mail scdfm@usp.br, até as 13 horas (horário de 
Brasília), não sendo permitido corrigir, substituir ou entregar 
nova documentação.

VII – Em 16/08/2022, o candidato deverá acessar o site 
www.fm.usp.br/atac, para verificar se seu recurso foi deferido.

4. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da Facul-
dade de Medicina 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 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 único, do Regimento Geral da USP.

5. - As provas constarão de:
I – prova escrita – peso 1
II – defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente 

a obra do candidato ou parte dela – peso 3;
III – julgamento do memorial com prova pública de argui-

ção – peso 4;
IV – avaliação didática – peso 1;
V – prova prática – peso 1.
§ 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 - Nos termos do art. 5º da Portaria GR 7687/2021, 

é obrigatória a comprovação de vacinação contra a Covid-19 
(esquema vacinal completo) e de eventuais doses de reforço em 
todas as atividades desenvolvidas nos campi da Universidade, 
ficando eliminados os candidatos que não atenderem a essa 
exigência.

§ 4º - 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.

público para obtenção de Título de Livre Docente junto ao 
Departamento de Psicologia, na área de conhecimento em Psi-
cologia Organizacional e do Trabalho, nos termos do Edital ATAc 
009/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de 15/02/2022 
e respectiva retificação (Comunicado ATAc 027/2022, publicada 
no Diário Oficial do Estado em 03/03/2022). Na mesma sessão, 
a Congregação aprovou a seguinte Comissão Julgadora para 
esse concurso: TITULARES: Profs. Drs.: Marcelo Afonso Ribeiro 
- Professor Associado do Departamento de Psicologia Social e 
do Trabalho do Instituto de Psicologia da Universidade de São 
Paulo; Jairo Eduardo Borges Andrade - Professor Titular aposen-
tado do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do 
Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília; Ana Cristina 
Limongi França - Professora Titular aposentada do Departamen-
to de Administração da Faculdade de Economia, Administração, 
Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo; Antonio 
Virgílio Bittencourt Bastos - Professor Titular aposentado do 
Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia; César 
Alexis Galera - Professor Titular do Departamento de Psicologia 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo. SUPLENTES: Profs. Drs. Frida 
Marina Fischer - Professora Titular do Departamento de Saúde 
Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo; Sigmar Malvezzi - Professor Associado aposentado 
do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto 
de Psicologia da Universidade de São Paulo; Lucy Leal Melo 
Silva - Professora Associada aposentada do Departamento 
de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Lucilene Cardo-
so - Professora Associada do Departamento de Enfermagem 
Psiquiátrica e Ciências Humanas da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Joel Souza Dutra 
- Professor Associado do Departamento de Administração da 
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária 
da Universidade de São Paulo; Paulo Rossi Menezes - Professor 
Titular do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo; Adriana Cristina 
Ferreira Caldana - Professora Associada do Departamento de 
Administração da Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 
Laerte Idal Sznelwar - Professor Associado aposentado do 
Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo; Manoel Antônio dos Santos - 
Professor Titular do Departamento de Psicologia da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo; Sebastião de Sousa Almeida - Professor Titular do 
Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Con-
forme o artigo 193 do Regimento Geral da USP, a Congregação 
indicou para a presidência da Comissão Julgadora o Prof. Dr. 
César Alexis Galera. (2021.1.904.59.0).

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
RETIFICAÇÃO
Na publicação do D.O. de 24/06/2022, referente ao concurso 

público de títulos e provas visando à obtenção de título de Livre-
-Docência do Departamento de Filosofia, disciplina de História 
da Filosofia Antiga – Pensamento Político Grego, conforme Edital 
FFLCH nº 001-2022 de 18/12/2021 (Prot.: 22.5.125.8.4), onde 
se lê “Cícero Romão Resende de Araujo (DF/FFLCH, titular), 
Marco Antonio de Ávila Zingano (DF/FFLCH, titular)”, leia-se: 
“Cícero Romão Resende de Araujo (DF/FFLCH, titular, presi-
dente 1), Marco Antonio de Ávila Zingano (DF/FFLCH, titular, 
presidente 2)” e onde se lê: “Roberto Bolzani Filho (DF/FFLCH, 
livre-docente)”,leia-se: “Roberto Bolzani Filho (DF/FFLCH, livre-
-docente, presidente 3)”.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
RETIFICAÇÃO
Na publicação do D.O.E. de 01/07/2022, referente à aber-

tura de edital de inscrições para concurso público de títulos e 
provas visando o provimento de um cargo de Professor Titular 
no Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciência Humanas, onde se lê: “claro/cargo nº 1026151”, 
leia-se: “claro/cargo nº 141453”.

 FACULDADE DE MEDICINA
 EDITAL ATAC/FM/50/2022 - RESOLUÇÃO 7955/2020 - ABER-

TURA DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO DE TÍTULOS E PROVAS 
VISANDO A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE DOCENTE, JUNTO 
À FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo 
com o artigo 36 do Regimento da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo e com o decidido pela Congregação 
em sessão ordinária realizada em 17/12/2021, estarão abertas, 
pelo prazo de 15 (quinze) dias, com início às 9 horas (horário 
de Brasília) do dia 15 de agosto de 2022 e término às 16 horas 
(horário de Brasília) do dia 29 de agosto de 2022, as inscrições 
ao concurso público de títulos e provas para concessão do título 
de Livre Docente, com base nos programas elaborados com 
base em disciplinas ou conjunto de disciplinas que compõem 
os seus Departamentos, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, 
do Regimento Geral da USP, descritos no item 18 deste edital.

O concurso será regido pelos princípios constitucionais, 
notadamente o da impessoalidade, bem como pelo disposto no 
Estatuto, no Regimento Geral da Universidade de São Paulo, no 
Regimento da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo e nos artigos 2º e 3º da Resolução nº 7955/2020, conforme 
aprovado pela Congregação da Faculdade de Medicina da USP e 
sua 946ª sessão ordinária, realizada em 10/07/2020.

1. - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato preencher 
requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, contendo dados pessoais e área de 
conhecimento (disciplina/ área) do Departamento a que concor-
re, 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 as 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, em formato 
digital;

V – elementos comprobatórios do memorial referido no 
inciso II, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais 
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até 
o último dia útil que antecede o início do concurso;

VI – prova de quitação com o serviço militar para candida-
tos do sexo masculino;

VII – título de eleitor;
VIII – certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstan-

ciada emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do 
início do período de inscrições.

IX - comprovação de vacinação contra a Covid-19 (esquema 
vacinal completo) e de eventuais doses de reforço.

X - pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 633,11, 
nos termos da PORTARIA INTERNA Nº 2451, de 29 de novembro 
de 2019, mediante pagamento de boleto bancário, que deverá 
ser solicitado pelo candidato através de mensagem enviada ao 
e-mail scdfm@usp.br até às 16h da data de término do período 
de inscrição, contendo os seguintes dados: i) nome completo; 

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br

terça-feira, 5 de julho de 2022 às 05:06:21
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