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7. Prótese interna.
8. Moldagens faciais para confecção de epíteses.
9. Modelos faciais: materiais e técnica de confecção.
10. Prótese facial nasal, estudo clínico e tratamento.
11. Prótese facial auricular, estudo clínico e tratamento.
12. Prótese facial óculo-palpebral, estudo clínico e trata-

mento.
13. Prótese facial ocular, estudo clínico e tratamento.
14. Prótese ocular: técnica de confecção.
15. Próteses oculares atípicas.
16. Próteses complementares à cirurgia.
17. Próteses subsidiárias à radioterapia.
18. O protesiólogo bucomaxilofacial frente ao paciente 

irradiado.
19. Constrição maxilo mandibular: estudo clínico e trata-

mento protético.
20. Anquilose temporomandibular: estudo clínico e trata-

mento protético.
21. Luxação temporomandibular: estudo clínico e trata-

mento protético.
22. Aplicação de Implantes em Prótese Bucomaxilofacial.
Prática
1. Placas palatinas.
2. Obturador faríngeano.
3. Prótese da maxila.
4. Prótese da mandíbula.
5. Moldagem facial.
6. Prótese nasal.
7. Prótese óculo-palpebral.
8. Prótese auricular.
9. Confecção de íris.
10. Prótese ocular confecção.
11. Dispositivos radíferas.
Disciplina de Traumatologia Bucomaxilofacial
1. Introdução à Traumatologia Maxilofacial.
2. Arquitetura da face de interesse traumatológico.
3. Estudo clínico e tratamento das fraturas alvéolo dentário.
4. Estudo clínico das fraturas mandibulares.
5. Tratamento das fraturas mandibulares.
6. Estudo clínico das fraturas e disjunções de esqueleto 

fixo da face.
7. Tratamento cirúrgico das fraturas e disjunções do esque-

leto fixo da face.
8. Estudo dos ferimentos dos tegumentos faciais.
9. Estudo clínico e tratamento das disfunções da ATM.
10. Tratamento das sequelas dos traumas faciais.
11. Urgência no traumatizado bucomaxilofacial.
Prática
1. Amarrias horizontais.
2. Amarrias verticais.
3. Amarrias em barras e arcos.
4. Aparelhos protéticos: goteira dental e guia sagital.
DEPARTAMENTO DE DENTÍSTICA
Disciplina de Dentística
Prova escrita e avaliação didática
1. Cárie dentária: diagnóstico e tratamento em função do 

risco.
2. Desgaste dentário e hipersensibilidade dentinária.
3. Sistemas adesivos: fundamentos e aplicações.
4. Clareamento dentário.
5. Restaurações estéticas diretas em dentes anteriores.
6. Restaurações estéticas diretas em dentes posteriores.
7. Princípios de preparo cavitário para restaurações indi-

retas unitárias.
8. Facetas laminadas diretas e indiretas.
9. Ajuste e cimentação de restaurações indiretas livres de 

metal.
10. Estética em dentística.
Prova prática
1. Restauração de resina composta ocluso-proximal.
2. Restauração de resina composta em dente anterior 

fraturado.
3. Preparo para faceta indireta em dente anterior.
4. Moldagem (para restauração indireta) pela técnica da 

impressão única e dupla.
5. Preparo MOD onlay estético e restauração provisória.
Disciplina de Endodontia
Prova escrita e avaliação didática
1. Etiopatogenia e diagnóstico das alterações pulpares.
2. Etiopatogenia e diagnóstico das alterações periapicais.
3. Esvaziamento do canal radicular: polpa viva e polpa 

morta.
4. Anatomia interna e cirurgia de acesso.
5. Preparo químico-mecânico do canal radicular.
6. Medicação intracanal.
7. Obturação do canal radicular.
8. Tratamento endodôntico de dentes com rizogênese 

incompleta.
9. Traumatismo dental.
10. Complicações e insucessos em endodontia.
11. Urgências endodônticas.
Prova prática
1. Semiotécnica e diagnóstico em endodontia.
2. Cirurgia de acesso e esvaziamento do canal em casos 

de polpa viva.
3. Cirurgia de acesso e esvaziamento do canal em casos 

de polpa morta.
4. Pulpectomia, preparo do canal e medicação intracanal.
5. Penetração desinfetante, preparo do canal e medicação 

intracanal.
6. Obturação do canal radicular.
7. Retratamento endodôntico.
8. Controle clínico-radiográfico pós-tratamento endodôn-

tico.
9. Discussão de casos clínicos.
DEPARTAMENTO DE ESTOMATOLOGIA
Disciplina de Clínica Integrada
1. O exame clínico em clínica integrada.
2. Opções de uso dos anestésicos locais em odontologia.
3. Abordagem nas urgências odontológicas.
4. Aplicação clínica da antibioticoterapia em odontologia.
5. Antiinflamatórios e analgésicos. Indicação em odonto-

logia.
6. Controle da ansiedade no tratamento odontológico.
7. Plano de tratamento integrado. A interrelação entre 

cirurgia, periodontia e endodontia (fase de preparo bucal). 
Planejamento, execução e aspectos preventivos.

8. Plano de tratamento integrado. A interrelação entre 
dentística e prótese (fase de reabilitação bucal).

9. Plano de tratamento oclusal integrado. Planejamento e 
execução.

10. Plano de tratamento ortodôntico (pequenos movi-
mentos ortodônticos) em clínica integrada. Planejamento e 
execução.

11. Terapêutica medicamentosa aplicada em pacientes: 
grávidas, idosos, diabéticos, cardiopatas, excepcionais, imuno-
depressivos, e outros, submetidos a tratamento odontológico.

Disciplina de Estomatologia Clínica
1. Metodologia do exame clínico aplicada às doenças da 

boca.
2. Diagnóstico e conduta aplicados às lesões ulcerativas 

da boca.
3. Diagnóstico e conduta aplicados às doenças infecciosas 

da boca.
4. Diagnóstico e conduta aplicados às lesões potencialmen-

te malignas da mucosa oral.
5. Câncer bucal: epidemiologia, características clínicas e 

diagnóstico.

preencher o claro/cargo nº 1236024, do concurso de Professor 
Doutor junto ao Departamento de Psicologia, na área de conhe-
cimento em Orientação Profissional e de Carreira com ênfase 
em Estágios Profissionalizantes, nos termos do Edital ATAc nº 
063/2019, publicado no D.O.E. de 12/11/2019. A Comissão Jul-
gadora esteve assim constituída: Profs. Drs. Sonia Regina Pasian 
(Presidente) – Professora Titular do Departamento de Psicologia 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo; Eucia Beatriz Lopes Petean – Pro-
fessora Associada do Departamento de Psicologia da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo; Fabio Scorsolini Comin – Professor Associado do 
Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas 
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo; Mariana Araújo Noce – Professora Doutora da 
Universidade de Ribeirão Preto; Alexsandro Luiz de Andrade – 
Professor Associado II do Departamento de Psicologia do Centro 
de Ciências Humanas e Naturais da Universidade Federal do 
Espírito Santo. (2019.1.1466.59.3).

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto
Edital ATAc 017/2022 - HOMOLOGAÇÃO
A Congregação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em sua 
424ª sessão ordinária, realizada em 17/03/2022, homologou 
o relatório final da Comissão Julgadora que, em 10/03/2022, 
habilitou as candidatas Ednéia Silva Santos Rocha, Luciana 
Corts Mendes e Carmem Lucia Batista. Para preencher o claro/
cargo nº 1236032, do concurso de Professor Doutor junto ao 
Departamento de Educação, Informação e Comunicação, na área 
de conhecimento em Organização e Tratamento da Informação, 
nos termos do Edital ATAc nº 061/2019, publicado no D.O.E. de 
09/11/2019, foi indicada a candidata Ednéia Silva Santos Rocha, 
com quatro indicações. A Comissão Julgadora esteve assim 
constituída: Profs. Drs. Marco Antonio de Almeida (Presidente) - 
Professor Associado do Departamento de Educação, Informação 
e Comunicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Elaine Rosangela 
de Oliveira Lucas - Professora Associada do Departamento de 
Biblioteconomia e Gestão da Informação do Centro de Ciências 
Humanas e da Educação da Universidade do Estado de Santa 
Catarina; José Fernando Modesto da Silva - Professor Doutor do 
Departamento de Informação e Cultura da Escola de Comuni-
cações e Artes da Universidade de São Paulo; Luciana de Souza 
Gracioso - Professora Associada do Departamento de Ciência da 
Informação do Centro de Educação e Ciências Humanas da Uni-
versidade Federal de São Carlos; Maria Cristiane Barbosa Galvão 
- Professora Doutora do Departamento de Medicina Social da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo. (2019.1.1430.59.9).

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA
 Edital FO 11/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO DE TÍTULOS E 

PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE DOCENTE, 
JUNTO AOS DEPARTAMENTOS DA FACULDADE DE ODONTOLO-
GIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

O Diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade de 
São Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo 
com o decidido pela Congregação em sessão ordinária realizada 
em 03/02/2022, estarão abertas, pelo prazo de 15 dias, com 
início às 9 horas (horário de Brasília) do dia 01 de abril de 2022 
e término às 18 horas (horário de Brasília) do dia 18 de abril de 
2022, as inscrições ao concurso público de títulos e provas para 
concessão do título de Livre Docente junto aos Departamentos 
de Biomateriais e Biologia Oral (ODB); Cirurgia, Prótese e Trau-
matologia Maxilofaciais (ODC); Dentística (ODD); Estomatologia 
(ODE); Ortodontia e Odontopediatria (ODO); Prótese (ODP) e 
Odontologia Social (ODS), nos termos do art. 125, parágrafo 1º, 
do Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

DEPARTAMENTO DE BIOMATERIAIS E BIOLOGIA ORAL
Disciplina de Biomateriais para Uso Direto
1. Adesão e adesivos.
2. Resinas compostas.
3. Cimentos odontológicos.
4. Amálgama.
5. Clareadores dentais.
Disciplina de Biomateriais para Uso Direto
1. Material para modelos e troquéis.
2. Fundição e soldagem.
3. Cerâmicas odontológicas.
4. Resina acrílica.
5. Material para moldagem.
Disciplina de Bioquímica Oral
1. Biomineralização, desmineralização e remineralização.
2. Saliva: composição, função, diagnóstico.
3. Saliva: composição, função, diagnóstico.
4. Processo de secreção salivar.
5. Flúor, dentifrícios e enxaguatórios.
8. Película adquirida e biofilme dental.
DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, PRÓTESE E TRAUMATOLO-

GIA MAXILOFACIAIS
Disciplina de Cirurgia Odontológica I, II, e Cirurgia Buco-

maxilofacial
1. Conceitos, limites e propósitos da cirurgia odontológica.
2. Princípios básicos e fundamentais da cirurgia odonto-

lógica.
3. Suporte básico de vida e noções de primeiros socorros.
4. Propedêutica clínico-cirúrgica – oportunidade cirúrgica.
5. Suporte medicamentoso em Cirurgia Odontológica e 

Bucomaxilofacial.
6. Anestesias locais para cirurgia odontológica.
7. Manobras cirúrgicas fundamentais.
8. Reparação tecidual pós-cirúrgica.
9. Exodontia de dentes irrompidos.
10. Dentes inclusos.
11. Prevenção e tratamento dos acidentes e complicações 

das exodontias.
12. Reimplantes e transplantes dentários.
13. Cirurgias pré-protéticas.
14. Cirurgias do periápice radicular.
15. Cistos do complexo maxilo mandibular.
16. Processos inflamatórios de origem dentária; vias de 

difusão e tratamento.
17. Aspectos odontológicos relacionados com os seios 

maxilares.
18. Articulação temporomandibular.
19. Neoplasias da cavidade bucal e das estruturas anexas.
20. Cirurgias ortognáticas.
21. Terapêutica cirúrgica das malformações do lábio e do 

palato.
22. Glândulas salivares.
23. Cirurgias para a reposição estrutural; implantes dentá-

rios e outros.
24. Cistos dos tecidos moles das estruturas anexas à 

cavidade bucal.
25. Distração osteogênica do esqueleto maxilofacial.
OBS: prova prática: em paciente cujo quadro clínico se 

enquadre em um dos tópicos do programa, designado por sor-
teio, pela Banca Examinadora.

Disciplina de Prótese Bucomaxilofacial
1. Introdução à prótese bucomaxilofacial.
2. Biomateriais empregados em prótese bucomaxilofacial.
3. Malformações do palato primário: estudo clínico e tra-

tamento protético.
4. Malformações do palato secundário: estudo clínico e 

tratamento protético.
5. Prótese nas grandes perdas da maxila.
6. Prótese nas grandes perdas da mandíbula.

tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação.

6.3.4. Os candidatos que realizarem sua conexão virtual 
depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.

6.3.5. Se o número de candidatos o exigir, eles serão 
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de 
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.

6.3.6. Quando atingido o 60º (sexagésimo) minuto de prova, 
a Comissão de Seleção deverá interromper o candidato.

6.3.7. Se a exposição do candidato encerrar-se aquém do 
40º minuto de prova, deverão os examinadores conferir nota 
zero ao candidato na respectiva prova.

6.3.8. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

7. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da Escola de Enfermagem da Universidade de São 
Paulo e, para o cálculo da média individual, a soma dos pesos 
será o quociente de divisão.

8. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. - Enfermagem nas políticas de saúde mental no Brasil.
II. - Enfermagem e reabilitação psicossocial.
III. - Processo de enfermagem em saúde mental na saúde 

do adulto.
IV. - Atenção à saúde mental na atenção básica.
V. - O relacionamento interpessoal em enfermagem.
VI. - O conhecimento das funções psíquicas como instru-

mento para a prática do enfermeiro.
VII. - Bases Teórico conceituais do processo grupal em 

enfermagem.
10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento do 

andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link http://
www.ee.usp.br/site/Index.php//paginas/mostrar/1998/, à página ins-
titucional da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e 
às publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

11. A não participação do candidato nas provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
Conselho Técnico-Administrativo da Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo, para fins de homologação, após 
exame formal.

13. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 21/12/2022 com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos obedeça aos 
limites da legislação vigente à época de cada prorrogação e que 
estejam preenchidos os demais requisitos.

14. Os docentes contratados por prazo determinado fica-
rão submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade 
de São Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência 
Social – RGPS.

15. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça 

outro cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no pro-

cesso seletivo e convocado para contratação, apresentar visto 
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade 
remunerada no Brasil.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo,

encontram-se à disposição dos interessados na Assistência 
Técnica Acadêmica da Escola de Enfermagem da Universidade de 
São Paulo, Av. Dr Enéas de Carvalho Aguiar, 419 (CEP 05403-000), 
sala 10, telefone: 55 11 3061 7505, e-mail: eeataac@usp.br.

São Paulo, 16 de março de 2022.
Profª Drª Regina Szylit
Diretora

 ESCOLA POLITÉCNICA
 COMUNICADO 051-2022
REFERENTE AO EDITAL EP/CONCURSOS – 096-2019
RECURSO CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO 

FINAL DE CONCURSO
A Congregação da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo, em sua 1258ª sessão, ordinária, realizada aos 17.03.2022, 
indeferiu o recurso interposto pelo candidato Thiago Bomjardim 
Porto apresentado em 15.03.2022, com pedido de revogação da 
homologação pela Congregação, em sessão de 24.02.2022, com 
publicação no DOE de 04.03.2022, do Relatório Final do concurso 
público de títulos e provas em uma fase para provimento de 01 
(um) cargo/claro sob o nº 1235591, de Professor Doutor em RDIDP, 
referência MS-3, para o Departamento de Engenharia de Estrutu-
ras e Geotécnica da Escola Politécnica da USP, conforme Edital EP/
Concursos nº 096-2019 de abertura de inscrições, publicado no 
DOE de 14.12.2019 e retificado no DOE 20.12.2019 e 05.02.2022.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
COMUNICADO
O Diretor da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo comunica que aprovou, “ad referendum” do Conselho 
Técnico Administrativo, em 18/03/2022, as inscrições das(o) 
candidatas(o): Antonia Aparecida Kroll Sartori, Rosenilda Pereira 
Prates, Maíra Rodrigues de Albuquerque Chavenco, Gustavo 
Machado Tomazi, Raissa Maria Mendes Lopes, Daniele Silva 
Caitano, no Processo Seletivo para contratação de um Professor 
Contratado III (Professor Doutor) ou Professor Contratado II 
(Assistente) ou Professor Contratado I (Auxiliar), por prazo 
determinado, em jornada de 12 horas semanais, para o cargo no 
1251341, concedido pela Comissão de Claros Docentes da USP, 
para Professor do Ensino Fundamental I, junto a Escola de Apli-
cação, em conformidade com o Edital FEUSP 23/2022. Conside-
rando que as candidatas: Thalita Alves dos Santos, Ligia Rotter, 
Lúcia Regina Barbosa da Silva, não apresentaram a documenta-
ção exigida, suas inscrições deverão ser indeferidas. Na mesma 
data, o Diretor da Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo aprovou, também “ad referendum” do CTA, a com-
posição da Comissão Julgadora do referido Processo Seletivo, 
como segue: Membros Titulares: Profa. Dra. Ana Paula Zerbato 
(EDM-FEUSP), Profa. Dra. Carla Biancha Angelucci (EDF-FEUSP) e 
Prof. Dr. Roni Cleber Dias de Menezes (EDM-FEUSP), sob a presi-
dência da primeira. Membros Suplentes: Prof. Dr. Felipe de Souza 
Tarábola (EA-FEUSP), Profa. Dra. Raquel Milani (EDM-FEUSP) e 
Profa. Dra. Patrícia Aparecida do Amparo (EDM-FEUSP).

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
RETIFICAÇÃO
Retificação do Comunicado FEUSP, publicado no dia 

08/03/2022 – Seção I – página 203.
Onde se lê:...” Na mesma data, o Diretor da Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo aprovou, também, 
a composição da Comissão Julgadora do referido Processo 
Seletivo...”

Leia-se:...” Na mesma data, o Diretor da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo aprovou, também, a 
composição da Comissão Julgadora do referido Concurso...”

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto
Edital ATAc 016/2022 - HOMOLOGAÇÃO
A Congregação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, em sua 424ª 
sessão ordinária, realizada em 17/03/2022, homologou o relató-
rio final da Comissão Julgadora que, em 25/02/2022, habilitou e 
indicou, por unanimidade, a candidata Fernanda Aguillera, para 

2.7. É de integral responsabilidade do candidato a realiza-
ção do upload de cada um de seus documentos no campo espe-
cífico indicado pelo sistema constante do link https://uspdigital.
usp.br/gr/admissao , ficando o candidato desde já ciente de que 
a realização de upload de documentos em ordem diversa da ali 
estabelecida implicará o indeferimento de sua inscrição.

2.8. É de integral responsabilidade do candidato a apresen-
tação 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.

2.9. Não será admitida a apresentação extemporânea de 
documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do aprovado.

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverá ministrar as seguintes disciplinas:

I. - ENP0253 - Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica.
II. - 0701206 - Enfermagem na Atenção Básica.
III. - ENP0155 - Fundamentos do Relacionamento Interpes-

soal em Enfermagem.
IV. - 0701209 - Estágio Curricular II (Enfermagem na Atenção 

Básica, Atenção Psicossocial ou Ambulatórios de Especialidades).
5. O processo seletivo será processado por meio de ava-

liações sucessivas de candidatos, agrupados em conformidade 
com sua titulação.

5.1. Na primeira etapa de avaliações, serão convocados 
para as provas, caso haja, os candidatos portadores do título 
de Doutor.

5.2. Encerrada a primeira etapa de avaliações, os candidatos 
habilitados serão classificados, da seguinte forma:

I. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas pelos 
examinadores;

II. O segundo colocado será o candidato que obteria o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas, caso o 
primeiro colocado não tivesse participado das avaliações;

III. Os demais candidatos serão classificados, sucessivamen-
te, seguindo o mesmo método previsto no inciso II.

IV. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá 
ao desempate com base na média global obtida por cada 
candidato.

5.3. Classificados os candidatos, serão feitas as convoca-
ções para a contratação, até, caso necessário, esgotar-se a lista 
de habilitados.

5.4. Na hipótese de não haver habilitados na primeira 
etapa, ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à 
convocação para contratação, será iniciada a segunda etapa de 
avaliações, convocando-se para as provas, caso haja, os candi-
datos portadores do título de Mestre.

5.5. Na segunda etapa de avaliações, proceder-se-á de 
acordo com o disposto nos itens 5.2 e 5.3.

5.6. Na hipótese de não haver habilitados na segunda 
etapa, ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à 
convocação para contratação, serão chamados para avaliação, 
caso haja, os inscritos portadores de diploma de graduação 
que não tenham obtido título de pós-graduação stricto sensu, 
iniciando-se a terceira etapa de avaliações.

5.7. Na terceira etapa de avaliações, proceder-se-á de acor-
do com o disposto nos itens 5.2 e 5.3.

5.8. Não havendo inscritos portadores:
I. do título de Doutor: a primeira etapa de avaliações será 

realizada com os candidatos portadores do título de Mestre.
II. do título de Mestre: a segunda etapa de avaliações, caso 

necessária, será realizada com os candidatos portadores apenas 
de diploma de graduação;

III. dos títulos de Doutor ou de Mestre: será realizada etapa 
única de avaliações, com os candidatos portadores apenas de 
diploma de graduação.

6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma única 
fase por meio de sistemas de videoconferência e outros meios 
eletrônicos de participação a distância, na seguinte conformidade:

I. Julgamento do memorial com prova pública de arguição 
(peso 5)

II. Prova Didática (peso 3)
6.1. As provas serão realizadas por meio de sistemas de video-

conferência e outros meios eletrônicos de participação a distância.
6.1.1. É de integral responsabilidade do candidato a dispo-

nibilização de equipamentos e de conexão à internet adequados 
para sua participação em todas as provas e etapas do certame.

6.1.2. Aos examinadores que estejam a distância será 
permitido avaliar e arguir nas mesmas condições que seriam 
oferecidas aos examinadores presentes no local do certame.

6.1.3. Na eventualidade de problemas técnicos que impe-
çam a adequada participação de qualquer examinador ou do 
candidato, a prova realizada por sistema de videoconferência ou 
outros meios eletrônicos será suspensa.

6.1.4. Se a conexão não for restabelecida no prazo de trinta 
minutos, o certame será suspenso.

6.1.5. 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.

6.1.6. Serão preservadas as provas finalizadas antes da 
ocorrência de problemas técnicos no sistema de videoconferên-
cia ou outro meio eletrônico.

6.1.7. Todas as ocorrências deverão ser registradas no rela-
tório da Comissão de Seleção.

6.1.8. A Comissão de Seleção se reunirá em sessão fechada, 
mediante utilização de sistema eletrônico seguro adotado pela 
Universidade, para:

I – a elaboração de listas de pontos;
II – a deliberação sobre eventual pedido de substituição 

de pontos;
III – concessão das notas respectivas, finda a arguição de 

todos os candidatos;
IV – a elaboração do seu relatório.
6.1.9. O relatório será assinado, após expressa concordância 

de todos os examinadores com os seus termos, pelo membro 
da Comissão de Seleção pertencente ao Departamento ao qual 
pertence a vaga a ser ocupada.

6.2. O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito do 
candidato e será realizado de acordo com o disposto no artigo 
136 do Regimento Geral da USP.

6.2.1. 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.
6.2.2. Finda a arguição de todos os candidatos, a Comissão 

de Seleção, em sessão secreta, conferirá as notas respectivas.
6.3. A prova didática será pública, com a duração mínima 

de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará 
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 
137, do Regimento Geral da USP.

6.3.1. A realização da prova didática far-se-á 24 (vinte e 
quatro) horas após o sorteio do ponto as quais serão de livre 
disposição do candidato, não se exigindo dele nesse período a 
realização de outras atividades.

6.3.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

6.3.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do processo sele-
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