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EDITAL CSCRH-Bauru/USP 005/2023
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de 

São Paulo convoca a candidata Ana Lúcia Pompéia Fraga de 
Almeida, a acessar o link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação deste 
Edital, para adicionar as informações/formulários obrigatórios, 
para dar andamento à sua nomeação como Professor Titular, 
cargo nº 266.787, junto ao Departamento de Prótese e Perio-
dontia, conforme Edital 013/2022/FOB(ATAc) e Edital 133/2022/
FOB(ATAc) de Abertura e Homologação do Relatório Final do 
Concurso, respectivamente. Informações adicionais ou em caso 
de dúvidas, enviar e-mail ao Centro de Serviços Compartilhados 
em Recursos Humanos, Campus Bauru: rhbauru@usp.br.

_______________________________
EDITAL CSCRH-Bauru/USP 004/2023
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de 

São Paulo convoca o candidato Paulo Sérgio da Silva Santos, a 
acessar o link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação deste Edital, para 
adicionar as informações/formulários obrigatórios, para dar 
andamento à sua nomeação como Professor Titular, cargo nº 
162.060, junto ao Departamento de Cirurgia, Estamotologia, 
Patologia e Radiologia, conforme Edital 005/2022/FOB(ATAc) 
e Edital 134/2022/FOB(ATAc) de Abertura e Homologação do 
Relatório Final do Concurso, respectivamente. Informações 
adicionais ou em caso de dúvidas, enviar e-mail ao Centro de 
Serviços Compartilhados em Recursos Humanos, Campus Bauru: 
rhbauru@usp.br.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E 
DE COMPUTAÇÃO
 Edital ATAc/ICMC/USP nº 002-2023
Abertura de Inscrições ao Concurso para Obtenção do 

Título de Livre-Docente junto aos Departamentos de Matemática 
(SMA), Ciências de Computação (SCC), Matemática Aplicada e 
Estatística (SME) e de Sistemas de Computação (SSC), do Insti-
tuto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade 
de São Paulo

O Diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Compu-
tação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP) torna público 
a todos os interessados que, de acordo com a legislação em 
vigor, estarão abertas, no período das 8h30 do dia 17/01/2023 
às 17h do dia 31/01/2023 (horário oficial de Brasília/DF), as ins-
crições ao concurso de títulos e provas para concessão do título 
de Livre Docente, para os Departamentos de Matemática (SMA), 
Ciências de Computação (SCC), Matemática Aplicada e Estatísti-
ca (SME) e Sistemas de Computação (SSC), do ICMC, nos termos 
do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, consoante 
as seguintes áreas de conhecimento e programas:

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA:
Área de Conhecimento: ANÁLISE
Especialidade I:
SMA5802-Equações Diferenciais Ordinárias
Programa:
I. Propriedades gerais de equações diferenciais: existência, 

unicidade, prolongamento de soluções e desigualdade de 
Gronwall generalizada.

II. Dependência com relação às condições iniciais e parâ-
metros.

III. Sistemas autônomos: conjuntos invariantes.
IV. Sistemas bidimensionais e teoria de Poincaré-Bendixon.
V. Sistemas lineares
homogêneos e não homogêneos: estabilidade de sistemas 

lineares e perturbados; equações de ordem n.
VI. Sistemas lineares com coeficientes constantes; sistemas 

lineares bidimensionais.
VII. A propriedade do ponto de sela; sistemas lineares peri-

ódicos e a Teoria de Floquet.
VIII. Estabilidade e instabilidade: Teoremas de Liapunov e 

Cetaev.
IX. Estabilidade e invariância; resultados de La Salle.
X. Teorema de Hartman-Grobman.
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DE COMPUTAÇÃO
Área de Conhecimento: CIÊNCIAS DE COMPUTAÇÃO
Especialidade I:
SCC5882 – Redes Complexas para Ciência da Computação
Programa:
A disciplina vai explorar os conceitos, técnicas e aplicações 

envolvidas nas redes complexas tais como:
1. Introdução
1.1 Conceito Básicos de Redes Complexas
1.2 Evolução de Redes Complexas
2. Modelos e Algoritmos de Geração de Redes Complexas
2.1 Rede Aleatória
2.2 Rede de Mundo Pequeno
2.3 Rede Livre de Escala
3. Medidas de Centralidade em Redes Complexas
3.1 Centralidade
3.2 Conectividade
3.3 Transitividade
3.4 Assortatividade
3.5 Densidade Local
3.6 Betweenness
3.7 Centralidade de autovetor
3.7 Outras Métricas Avançadas
4. Mineração de redes complexas
4.1 Técnicas de construção de redes baseada em distância/

similaridade (Rede Knn, Epslon, Gbili, redes textuais e outras)
4.2 Técnicas supervisionadas baseadas em redes (Imbhn 

classifier, K-associated classifier)
4.3 Técnicas semissupervisionadas baseadas em redes 

(Aprendizado transdutivo, propagação em redes homogêneas, 
propagação em redes heterogêneas, propagação em redes 
bipartidas)

4.3 Técnicas não supervisionadas baseada em redes (Detec-
ção de Comunidades, Clustering em redes, Técnicas de Regu-
larização)

4.4 Web mining
4.4 Outras Técnicas Avançadas (técnicas multinível, Predi-

ção de link, propagação de informação em redes)
5. Aplicações;
5.1 Mineração de textos
5.2 Recuperação de Informação
5.3 Processamento de Imagens e Reconhecimento de 

Padrões
5.4 Sistemas de recomendação
5.5 Segurança de Redes (robustez e resistência);
5.6 Bioinformática
5.7 Outras Aplicações
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA E ESTATÍS-

TICA
Área de Conhecimento: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
Especialidade II:
SME-818-Inferência Estatística
Programa:
Convergência em distribuição e em probabilidade (apenas 

enunciar a definição). Amostras e Distribuições Amostrais; 
Estatísticas; Estimadores e Propriedades dos Estimadores: erro 
quadrático médio, consistência, BAN; Estatísticas Suficientes e 
Conjuntamente Suficientes; Critério da fatoração; Família Expo-
nencial e Propriedades; Desigualdade de Informação; Completi-
tude; Rao-Blackwell; Lehmann-Scheffé; Métodos de Estimação 
e Propriedades dos Estimadores: Método dos Momentos e 
Máxima Verossimilhança.

Intervalo de Confiança: Método da Quantidade Pivotal, 
Intervalo para Populações Normais; Testes de Hipóteses: Erro 
do Tipo I e II, Função Poder, Tamanho do teste, Teste da Razão 

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 Edital CSCRH 010/2023
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

USP, convoca o candidato HEITOR FRÚGOLI JUNIOR a entrar em 
contato com o Centro de Serviços Compartilhados em Recursos 
Humanos (e-mail: rhsaopaulo@usp.br) no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao da presente 
publicação, munido de todos os documentos, para dar anda-
mento a sua nomeação como Professor Titular, Cargo: 1026194, 
referência MS-6, Regime de Dedicação Integral à Docência e à 
Pesquisa (RDIDP), junto ao Departamento de Antropologia, Area 
de Antropologia Social, conforme Edital FFLCH/FLA nº 006/2020, 
publicado no D.O.E. de 06/05/2020, Suspenso em 27/06/2020, 
Reativação do concurso em 07/01/2022, Retifado pelo Edital 
FFLCH/FLA nº 008/2020, publicado no D.O.E de 24/02/2022 e 
Relatório Final do Concurso, publicado no D.O.E. de 16/12/2022.

 Retificação do D.O. de 06-01-2023, Seção I, página 219, 
Edital CSCRH-SP 006/2023 de Convocação, onde se lê: “ ... JOÃO 
GUILHERME DA ROCHA MACHADO..., leia-se o nome correto do 
candidato: ... JOÃO GUILHERME ROCHA MACHADO ...”

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 
PRETO
 Edital CSCRH–RP Nº 001/2023
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universi-

dade de São Paulo, CONVOCA o candidato CARLOS ALBERTO 
SCRIDELI a comparecer no Centro de Serviços Compartilhados 
em Recursos Humanos do Campus da USP de Ribeirão Preto 
(Internamente: Rua dos Bambus, Casas 1 e 2), situado à Av. 
Bandeirantes, 3900, Bairro Vila Monte Alegre, em Ribeirão Preto, 
SP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação deste 
edital, das 9h às 12h e das 13h às 17h, munido de todos os 
documentos para dar andamento à nomeação como Professor 
Titular, cargo nº 154245, referência MS-6, em RDIDP, junto ao 
Departamento de Puericultura e Pediatria, conforme Edital 
010/2022 e Comunicado FMRP-USP nº 025/2022, de Abertura de 
inscrições e de Resultado Final, respectivamente.

Edital CSCRH–RP Nº 002/2023
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universi-

dade de São Paulo, CONVOCA o candidato RODRIGO JORGE a 
comparecer no Centro de Serviços Compartilhados em Recursos 
Humanos do Campus da USP de Ribeirão Preto (Internamente: 
Rua dos Bambus, Casas 1 e 2), situado à Av. Bandeirantes, 3900, 
Bairro Vila Monte Alegre, em Ribeirão Preto, SP, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a partir da publicação deste edital, das 9h às 
12h e das 13h às 17h, munido de todos os documentos para 
dar andamento à nomeação como Professor Titular, cargo nº 
1016660, referência MS-6, em RDIDP, junto ao Departamento 
de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço, conforme Edital 009/2022 e Comunicado FMRP-USP 
nº 026/2022, de Abertura de Inscrições e de Resultado Final, 
respectivamente.

Edital CSCRH–RP Nº 003/2023
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo, CONVOCA os candidatos NORBERTO CYSNE 
COIMBRA e THIAGO MATTAR CUNHA a comparecerem no 
Centro de Serviços Compartilhados em Recursos Humanos do 
Campus da USP de Ribeirão Preto (Internamente: Rua dos Bam-
bus, Casas 1 e 2), situado à Av. Bandeirantes, 3900, Bairro Vila 
Monte Alegre, em Ribeirão Preto, SP, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a partir da publicação deste edital, das 9h às 12h e das 
13h às 17h, munidos de todos os documentos para dar anda-
mento à nomeação como Professor Titular, cargos nº 1027425 e 
154679, referência MS-6, em RDIDP, junto ao Departamento de 
Farmacologia, conforme Edital 006/2022 e Comunicado FMRP-
-USP nº 027/2022, de Abertura de Inscrições e de Resultado 
Final, respectivamente.

Edital CSCRH–RP Nº 004/2023
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo, CONVOCA o candidato WILSON ARAÚJO DA SILVA 
JUNIOR a comparecer no Centro de Serviços Compartilhados 
em Recursos Humanos do Campus da USP de Ribeirão Preto 
(Internamente: Rua dos Bambus, Casas 1 e 2), situado à Av. 
Bandeirantes, 3900, Bairro Vila Monte Alegre, em Ribeirão Preto, 
SP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação deste 
edital, das 9h às 12h e das 13h às 17h, munido de todos os 
documentos para dar andamento à nomeação como Professor 
Titular, cargo nº 154490, referência MS-6, em RDIDP, junto ao 
Departamento de Genética, conforme Edital 007/2022 e Comu-
nicado FMRP-USP nº 024/2022, de Abertura de Inscrições e de 
Resultado Final, respectivamente.

 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA
 Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Retificação do D.O. de 06/01/2023, página 219, Edital 

CSCRH-SP 008/2023 de Convocação em nome de ELIZABETH 
HARKOT DE LA TAILLE, onde se lê: ... área de Estudos Luinguís-
ticos e Literários em

Inglê..., leia-se: ... Estudos Linguísticos e Literários em 
Inglês...

 PORTARIA nº 01/2023
Designação da Comissão Julgadora de Licitações nas moda-

lidades Carta-Convite e Tomada de Preços.
O Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da Universidade de São Paulo, de acordo com as disposições 
do artigo 1º, inciso I, letra “b”, da Portaria GR 6.561/14 e do 
artigo 51 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, expede 
a seguinte portaria:

Artigo 1º - Designa para atuarem como membros titulares 
da Comissão Julgadora de Licitações: César Franco Brambila, 
Décio Gomes da Silva, Maria Paula Habitante Thomas e Alex 
Sandro Fabrício.

Artigo 2º - Designa para atuarem como membros suplentes 
da Comissão Julgadora de Licitações: Rodrigo Olivetti, Renata 
Katayama Manieri, Adonis Accardi, Eduardo Harry Rodrigues da 
Silva e Edinei Donizete Muniz.

Artigo 3º - A presente Comissão Julgadora de Licitações fica 
designada para atuar nos procedimentos licitatórios a serem 
instaurados na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
da USP nas modalidades Carta-Convite e Tomada de Preços, no 
exercício de 2023.

Artigo 4º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

São Paulo, 06 de janeiro de 2023
Prof. Dr. José Soares Ferreira Neto
Diretor

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU
 EDITAL CSCRH-Bauru/USP 006/2023
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de 

São Paulo convoca a candidata Christiane Becari Ribeiro, a aces-
sar o link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a partir da publicação deste Edital, para adicio-
nar as informações/formulários obrigatórios, para dar andamen-
to à sua nomeação como Professor Doutor, cargo nº 1.021.591, 
junto ao Departamento de Ciências Biológicas, conforme Edital 
055/2022/FOB(ATAc) e Edital 131/2022/FOB(ATAc) de Abertura e 
Homologação do Relatório Final do Concurso, respectivamente. 
Informações adicionais ou em caso de dúvidas, enviar e-mail 
ao Centro de Serviços Compartilhados em Recursos Humanos, 
Campus Bauru: rhbauru@usp.br.

_____________________________________

§ 5º - Todas as ocorrências deverão ser registradas no 
relatório final.

5. - A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem 
geral e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto 
no art. 139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

§ 1º - A comissão organizará uma lista de dez pontos, com 
base no programa do concurso e dela dará conhecimento aos 
candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto, 
sendo permitido exigir-se dos candidatos a realização de outras 
atividades nesse período.

§ 2º - O candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação.

§ 3º - Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

§ 4º - Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos.

§ 5º - As anotações efetuadas durante o período de con-
sulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser 
feitas em papel rubricado pela Comissão, ou pelo Presidente da 
Comissão em caso de prova realizada por videoconferência, e 
anexadas ao texto final.

§ 6º - 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.

§ 7º - Cada prova será avaliada, individualmente, pelos 
membros da Comissão Julgadora.

§ 8º - 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 sua 267ª sessão ordinária, reali-
zada em 13/11/2002.

6. - Na defesa pública de tese ou de texto elaborado, os 
examinadores levarão em conta o valor intrínseco do trabalho, o 
domínio do assunto abordado, bem como a contribuição original 
do candidato na área de conhecimento pertinente.

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

I – a tese ou texto será enviado a cada membro da Comis-
são 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.

8. - 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.

§ 1º – O mérito dos candidatos será julgado com base no 
conjunto de suas atividades que poderão compreender:

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática;
III – atividades de formação e orientação de discípulos;
IV – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
V – atividades profissionais, ou outras, quando for o caso;
VI – diplomas e outras dignidades universitárias.
§ 2º – A Comissão Julgadora considerará, de preferência, os 

títulos obtidos, os trabalhos e demais atividades realizadas após 
a obtenção do título de doutor.

9. - A prova de avaliação didática destina-se a verificar 
a capacidade de organização, a produção ou o desempenho 
didático do candidato.

§ 1º - A prova consistirá na elaboração, por escrito, de 
programa de uma disciplina e será realizada de acordo com as 
seguintes normas:

I – a Comissão Julgadora organizará uma lista de dez temas, 
com base no programa do concurso;

II – a Comissão Julgadora dará conhecimento dessa lista 
ao candidato;

III – o candidato escolherá o ponto uma hora antes da 
realização da prova, podendo utilizar esse tempo para consultas;

IV – findo o prazo mencionado no inciso III, o candidato terá 
duas horas para elaborar o texto;

V – cada membro da Comissão Julgadora poderá formular 
perguntas sobre o plano ou programa, não podendo ultrapassar 
o prazo de quinze minutos, assegurado ao candidato igual 
tempo para resposta.

10. - O julgamento do concurso de livre-docência será feito 
de acordo com as seguintes normas:

I – a nota da prova escrita será atribuída após concluído o 
exame das provas de todos os candidatos;

II – a nota da prova de avaliação didática será atribuída 
imediatamente após o término das provas de todos os candi-
datos;

III – o julgamento do memorial e a avaliação da prova 
pública de arguição serão expressos mediante nota global nos 
termos do item 8 deste edital;

IV – concluída a defesa de tese ou de texto, de todos os can-
didatos, proceder-se-á ao julgamento da prova com atribuição 
da nota correspondente;

11. - As notas variarão de zero a dez, podendo ser aproxi-
madas até a primeira casa decimal.

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

13. - Findo o julgamento, a Comissão Julgadora elaborará 
relatório circunstanciado sobre o desempenho dos candidatos, 
justificando as notas.

§ 1º- Poderão ser anexados ao relatório da Comissão Julga-
dora relatórios individuais de seus membros.

§ 2º - O relatório da Comissão Julgadora será apreciado 
pela Congregação/órgão, para fins de homologação, após exame 
formal, no prazo máximo de sessenta dias.

14. - O resultado será proclamado imediatamente pela 
Comissão Julgadora em sessão pública.

Parágrafo único – Serão considerados habilitados os can-
didatos que alcançarem, da maioria dos examinadores, nota 
final mínima sete.

15. - Maiores informações, bem como as normas pertinen-
tes ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados 
na Assistência Técnica Acadêmica da Escola de Enfermagem 
da Universidade de São Paulo através do endereço eletrônico: 
eeataac@usp.br.

Profa. Dra. Maria de Fátima Fernandes Vattimo
Vice-Diretora em exercício
EEUSP

 FACULDADE DE ARQUITETURA E 
URBANISMO
 Edital CSCRH 011/2023
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP convoca 

a candidata ISADORA DE ANDRADE GUERREIRO, a entrar em 
contato com o Centro de Serviços Compartilhados em Recursos 
Humanos (rhsoapaulo@usp.br) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir do dia seguinte ao da presente publicação, 
munida de todos os documentos, para dar andamento a sua 
nomeação, como Professor Doutor, Cargo: 1018507, MS-3.1, 
em Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa 
(RDIDP), junto ao Departamento de Projeto, conforme Edital 
ATAC 022/2022, de abertura de inscrição, publicado no D.O.E. 
de 01/07/2022 e EDITAL ATAC 040/2022 de Homologação do 
Relatório Final, publicado no D.O.E. de 21/12/2022.

6. - As tendências da investigação da Enfermagem em doen-
ças transmissíveis com enfoque na Saúde Coletiva;

7. - A prevenção e controle das infecções relacionadas à 
assistência à saúde (IRAS) no Brasil e no mundo: cuidado de 
enfermagem em saúde coletiva;

8. - A Enfermagem em Saúde Coletiva e o monitoramento 
das doenças imunopreveníveis;

9. - A epidemiologia das doenças imunopreveníveis e a 
Enfermagem em Saúde Coletiva.

ÁREA DE CONHECIMENTO ENFERMAGEM EM SAÚDE 
COLETIVA

1. - As teorias interpretativas do processo saúde-doença e 
as práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva;

2. - Necessidades de saúde e o cuidado de Enfermagem em 
Saúde Coletiva;

3. - Necessidades de saúde como objeto das políticas públi-
cas e das práticas de enfermagem na atenção básica;

4. - As práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva frente 
aos perfis epidemiológicos na Atenção Básica;

5. - As políticas de saúde como orientadoras do processo de 
produção de serviços de saúde e Enfermagem;

6. - O cuidado de enfermagem em saúde coletiva na pers-
pectiva de gênero;

7. - O ensino de enfermagem em saúde coletiva: perspecti-
vas teórico-práticas.

O concurso será regido pelos princípios constitucionais, 
notadamente o da impessoalidade, bem como pelo disposto no 
Estatuto e no Regimento Geral da Universidade de São Paulo e 
no Regimento da Escola de Enfermagem da Universidade de São 
Paulo (Resolução 5941/2011).

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 apresentar 
requerimento dirigido à Diretora da Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo contendo dados pessoais e área de 
conhecimento (especialidade) do Departamento a que concorre, 
acompanhado dos seguintes documentos:

I – documentos de identificação (RG e CPF ou passaporte);
II – memorial circunstanciado, em português, no qual sejam 

comprovados os trabalhos publicados, as atividades realizadas 
pertinentes ao concurso e 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 – certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstan-
ciada emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do 
início do período de inscrições.

§ 1º - No memorial previsto no inciso II, o candidato deverá 
salientar o conjunto de suas atividades didáticas e contribuições 
para o ensino.

§ 2º - Não serão admitidos como comprovação dos itens 
constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou 
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo 
próprio candidato.

§ 3º - Para fins do inciso III, não serão aceitas atas de defesa 
sem informação sobre homologação quando a concessão do 
título de Doutor depender dessa providência no âmbito da 
Instituição de Ensino emissora, ficando o candidato desde já 
ciente de que neste caso a ausência de comprovação sobre tal 
homologação implicará o indeferimento de sua inscrição.

§ 4º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados 
das exigências referidas nos incisos VI e VII, desde que tenham 
comprovado a devida quitação por ocasião de seu contrato 
inicial.

§ 5º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos VI e VII, devendo comprovar que se encon-
tram em situação regular no Brasil.

§ 6º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

§ 7º - Não serão aceitas inscrições pelo correio, e-mail 
ou fax.

§ 8º - É de integral responsabilidade do candidato a 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.

§ 9º - É de integral responsabilidade do candidato a apre-
sentação 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 irre-
gularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, sua 
inscrição será indeferida.

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

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da Escola 
de Enfermagem 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.

3. - As provas constarão de:
I – prova escrita – peso 01;
II – defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente 

a obra do candidato ou parte dela – peso 03;
III – julgamento do memorial com prova pública de argui-

ção – peso 04;
IV – avaliação didática – peso 02.
§ 1º - A convocação dos inscritos para a realização das 

provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
§ 2º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário 

estabelecido não poderão realizar as provas.
§ 3º - A Comissão Julgadora se reunirá em sessão fechada, 

mediante utilização de sistema eletrônico seguro adotado pela 
Universidade, para:

1. a elaboração de listas de pontos e de temas;
2. a deliberação sobre eventual pedido de substituição de 

pontos ou de temas;
3. a elaboração do relatório final.
4. - As provas relacionadas nos incisos I a IV do item 3 deste 

edital poderão ser realizadas por videoconferência, contando 
com a presença, no local do concurso, do candidato e do Presi-
dente da Comissão Julgadora.

§ 1º - Aos examinadores que estejam à distância será 
permitido avaliar e arguir nas mesmas condições que seriam 
oferecidas aos examinadores presentes no local do concurso.

§ 2º - As provas em que for utilizado sistema de videocon-
ferência ou outros meios eletrônicos serão suspensas (por trinta 
minutos), caso verificado problema técnico que impeça a ade-
quada participação de qualquer examinador ou do candidato.

§ 3º - Se a conexão não for restabelecida no prazo de trinta 
minutos, o concurso será suspenso e deverá ser retomado a 
partir do estágio em que ocorreu o problema técnico.

§ 4º - Serão preservadas as provas finalizadas antes da 
ocorrência de problemas técnicos no sistema de videoconferên-
cia ou outro meio eletrônico.
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IV – prova de quitação com o serviço militar para candida-
tos do sexo masculino;

V – certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstancia-
da emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do início 
do período de inscrições.

§ 1º - Elementos comprobatórios do memorial referido no 
inciso I, 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.

§ 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 II, 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 IV e V, desde que tenham 
comprovado a devida quitação por ocasião de seu contrato 
inicial.

§ 5º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das exi-
gências dos incisos IV e V, devendo comprovar que se encontram 
em situação regular no Brasil.

§ 6º - O candidato estrangeiro aprovado no concurso e 
indicado para o preenchimento do cargo só poderá tomar posse 
se apresentar visto temporário ou permanente que faculte o 
exercício de atividade remunerada no Brasil.

§ 7º - 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.

§ 8º - 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.

§ 9º - É de integral responsabilidade do candidato a apre-
sentação 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 irre-
gularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, sua 
inscrição será indeferida.

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

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação do 
Instituto de Psicologia, em seu aspecto formal, publicando-se a 
decisão em edital.

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e vinte dias, a contar da data da publicação no 
Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo 
com o artigo 134, parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

3. - O concurso será realizado segundo critérios objetivos, 
em duas fases, por meio de atribuição de notas em provas, 
assim divididas:

1ª fase (eliminatória) – prova escrita – peso 3
2ª fase – - I) julgamento do memorial com prova pública 

de arguição - peso 4
II) prova didática - peso 3
§ 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.
I – Primeira fase: PROVA ESCRITA – Caráter Eliminatório
4. - A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem 

geral e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto 
no art. 139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

I – a comissão organizará uma lista de dez pontos, com 
base no programa do concurso e dela dará conhecimento aos 
candidatos, 24 (vinte e quatro) horas antes do sorteio do ponto, 
sendo permitido exigir-se dos candidatos a realização de outras 
atividades nesse período;

II – o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

III – sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

IV – durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos;

V – as anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;

VI – a prova, que será lida em sessão pública pelo candida-
to, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VII – cada prova será avaliada, individualmente, pelos mem-
bros da comissão julgadora;

VIII – serão considerados habilitados para a 2ª fase os 
candidatos que obtiverem, da maioria dos membros da comissão 
julgadora, nota mínima sete;

IX – a comissão julgadora apresentará, em sessão pública, 
as notas recebidas pelos candidatos.

5. - Participarão da segunda fase somente os candidatos 
aprovados na primeira fase.

II – Segunda fase: PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGA-
MENTO DO MEMORIAL E PROVA DIDÁTICA

PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO 
MEMORIAL

6. - O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição 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.
PROVA DIDÁTICA
7. - A prova didática será pública, com a duração mínima 

de quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre 
o programa da área de conhecimento acima mencionada, nos 
termos do artigo 137 do Regimento Geral da USP.

I – a comissão julgadora, com base no programa do concur-
so, organizará uma lista de dez pontos, da qual os candidatos 
tomarão conhecimento imediatamente antes do sorteio do 
ponto;

II – o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

III – a realização da prova 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;

IV – o candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário;

V – se o número de candidatos o exigir, eles serão divididos 
em grupos de, no máximo, três, observada a ordem de inscrição, 
para fins de sorteio e realização da prova;

§ 2º – A Comissão Julgadora considerará, de preferência, os 
títulos obtidos, os trabalhos e demais atividades realizadas após 
a obtenção do título de doutor.

9 – A prova de avaliação didática destina-se a verificar 
a capacidade de organização, a produção ou o desempenho 
didático do candidato.

§ 1º - A prova consistirá na elaboração, por escrito, de plano 
de aula, conjunto de aulas ou programa de uma disciplina e será 
realizada de acordo com as seguintes normas:

I – a Comissão Julgadora organizará uma lista de dez temas, 
com base no programa do concurso;

II – a Comissão Julgadora dará conhecimento dessa lista 
ao candidato;

III – o candidato escolherá o ponto uma hora antes da 
realização da prova, podendo utilizar esse tempo para consultas;

IV – findo o prazo mencionado no inciso III, o candidato terá 
duas horas para elaborar o texto;

V – cada membro da Comissão Julgadora poderá formular 
perguntas sobre o plano ou programa, não podendo ultrapassar 
o prazo de quinze minutos, assegurado ao candidato igual 
tempo para resposta.

10 - O julgamento do concurso de livre-docência será feito 
de acordo com as seguintes normas:

I – a nota da prova escrita será atribuída após concluído o 
exame das provas de todos os candidatos;

II – a nota da prova de avaliação didática será atribuída 
imediatamente após o término das provas de todos os candi-
datos;

III – o julgamento do memorial e a avaliação da prova 
pública de arguição serão expressos mediante nota global nos 
termos do item 8 deste edital;

IV – concluída a defesa de tese ou de texto, de todos os can-
didatos, proceder-se-á ao julgamento da prova com atribuição 
da nota correspondente;

11 - As notas variarão de zero a dez, podendo ser aproxima-
das até a primeira casa decimal.

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

13 - Findo o julgamento, a Comissão Julgadora elaborará 
relatório circunstanciado sobre o desempenho dos candidatos, 
justificando as notas.

§ 1º- Poderão ser anexados ao relatório da Comissão Julga-
dora relatórios individuais de seus membros.

§ 2º - O relatório da Comissão Julgadora será apreciado 
pela Congregação/órgão, para fins de homologação, após exame 
formal, no prazo máximo de sessenta dias.

14 - O resultado será proclamado imediatamente pela 
Comissão Julgadora em sessão pública.

Parágrafo único – Serão considerados habilitados os can-
didatos que alcançarem, da maioria dos examinadores, nota 
final mínima sete.

15 - Outras informações, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Acadêmica do ICMC-USP pelo e-mail sacadem@
icmc.usp.br.

 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
Edital CSCRH-SP 009/2023
CONVOCAÇÃO
O Instituto de Geociências da USP convoca a candidata 

CAMILA DUELIS VIANA a entrar em contato com o Centro de 
Serviços Compartilhados em Recursos Humanos (e-mail: rhsao-
paulo@usp.br) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir 
do dia seguinte ao da presente publicação, munida de todos 
os documentos, para dar andamento a sua nomeação como 
Professor Doutor, Cargo: 1235672, referência MS-3, em RDIDP, 
junto ao Departamento de Geologia Sedimentar e Ambiental, 
conforme Edital ATAC nº 06/2022 de abertura publicado no 
D.O.E. de 23/02/2022 e Relatório de Resultado Final/Classifica-
ção e Homologação Edital ATAC nº 35/2022, publicado no D.O.E. 
de 17/12/2022.

 INSTITUTO DE PSICOLOGIA
 EDITAL IP/ATAC 33/2022
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM) 
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE 
PSICOLOGIA SOCIAL E DO TRABALHO DO INSTITUTO DE PSICO-
LOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

A Diretora do Instituto de Psicologia da Universidade de São 
Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo com 
o decidido pela Congregação em sessão ordinária realizada em 
19/12/2022, estarão abertas, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 
com início às 08 horas (horário de Brasília) do dia 10/01/2023 
e término às 17 horas (horário de Brasília) do dia 10/03/2023, 
as inscrições ao concurso público de títulos e provas para provi-
mento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3.1, 
em Regime de RDIDP (Regime de Dedicação Integral à Docência 
e à Pesquisa), claro/cargo nº 1022768, com o salário de R$ 
13.357,25 (treze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e 
cinco centavos) ref. dezembro/2022, junto ao Departamento de 
Psicologia Social e do Trabalho, na área de conhecimento Psico-
logia Social, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento 
Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

1. Determinantes sociais e abordagens psicossociais no 
sistema único de saúde

2. Marcadores sociais da diferença nas abordagens psi-
cossociais

3. A construção cultural da diferença dos sexos e a promo-
ção da saúde

4. Os gêneros, o sensual e o reprodutivo na prevenção de 
doenças infecciosas

5. Sexualidade, gênero e direitos humanos
6. Teoria, técnica e práticas de promoção da saúde baseadas 

em direitos humanos
7. Sexualidade e gênero na promoção de sexo seguro e do 

tratamento como prevenção
8. Cena, cenários e comunidade na promoção da saúde 

sexual e reprodutiva
9. Cena, cenários e território na abordagem psicossocial da 

violência de gênero
10.Sexualidades e gêneros: dois sistemas relevantes na 

abordagem psicossocial
11.Risco e a vulnerabilidade ao adoecimento: respostas 

psicossociais às pandemias do século 21
12.Risco, vulnerabilidade social e a integralidade dos 

direitos humanos
O concurso será regido pelos princípios constitucionais, 

notadamente o da impessoalidade, bem como pelo disposto no 
Estatuto e no Regimento Geral da Universidade de São Paulo e 
no Regimento do Instituto de Psicologia.

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 apresentar reque-
rimento dirigido à Diretora do Instituto de Psicologia, Profa. 
Dra. Ana Maria Loffredo, contendo dados pessoais e área de 
conhecimento (especialidade) do Departamento a que concorre, 
anexando os seguintes documentos:

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
das demais informações que permitam avaliação de seus méri-
tos, em formato digital;

II – prova de que é portador do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

III - diploma ou certificado ou atestado de conclusão do 
curso de graduação em psicologia (bacharel ou psicólogo), expe-
dido por instituição de ensino oficial ou reconhecida;

usp.br/gr/admissao, ficando o candidato desde já ciente de que 
a realização de upload de documentos em ordem diversa da ali 
estabelecida implicará o indeferimento de sua inscrição.

§ 9º - É de integral responsabilidade do candidato a apre-
sentação 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 irre-
gularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, sua 
inscrição será indeferida.

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

§ 11 - No ato da inscrição, o candidato poderá manifestar, 
por escrito, a intenção de realizar as provas na língua inglesa ou 
portuguesa, nos termos do artigo 64A e seu parágrafo único do 
Regimento do ICMC. Os conteúdos das provas realizadas nas 
línguas inglesa e portuguesa serão idênticos.

§ 12 - O ICMC não se responsabiliza por inscrições não 
recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos ou 
falhas na transmissão de dados. Não serão aceitos pedidos de 
inscrição, bem como documentos comprobatórios remetidos/
entregues após o horário e o prazo de submissão estipulados 
no presente Edital.

§ 13 - O texto sistematizado, alternativo da tese original, 
deve ser elaborado de forma crítica, com a necessária arti-
culação teórica, precedido por uma introdução e completado 
pelas conclusões, devendo ser individual, de autoria do próprio 
candidato e redigido em português ou inglês.

§ 14 - Os trabalhos nos quais se fundamenta o texto desen-
volvido podem eventualmente ter sido produzidos em coautoria 
com outros pesquisadores e devem ser anexados em qualquer 
língua em que estejam escritos, podendo a Congregação soli-
citar ao candidato a sua tradução, caso considere necessário.

2 - As inscrições serão julgadas pela Congregação do ICMC-
-USP, 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.

3 - As provas do concurso serão realizadas em português ou 
inglês e constarão de:

I - prova escrita - peso 10;
II - defesa de tese ou de texto, que sistematize criticamente 

a obra do candidato ou parte dela - peso 30;
III - julgamento do memorial com prova pública de argui-

ção - peso 40;
IV - avaliação didática - peso 20.
§ 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. Será automati-
camente excluído do concurso o candidato que se apresentar 
para as provas depois que a Comissão Julgadora tenha dado 
ciência do cronograma das provas aos demais candidatos ou que 
atrasar-se para o início das demais provas.

§ 3º - A Comissão Julgadora se reunirá em sessão fechada, 
mediante utilização de sistema eletrônico seguro adotado pela 
Universidade, para:

1. a elaboração de listas de pontos e de temas;
2. a deliberação sobre eventual pedido de substituição de 

pontos ou de temas;
3. a elaboração do relatório final.
4 – As provas relacionadas nos incisos I a IV do item 3 deste 

edital poderão ser realizadas por videoconferência, contando 
com a presença, no local do concurso, do candidato e do Presi-
dente da Comissão Julgadora.

§ 1º - Aos examinadores que estejam à distância será 
permitido avaliar e arguir nas mesmas condições que seriam 
oferecidas aos examinadores presentes no local do concurso.

§ 2º - As provas em que for utilizado sistema de videocon-
ferência ou outros meios eletrônicos serão suspensas (por trinta 
minutos), caso verificado problema técnico que impeça a ade-
quada participação de qualquer examinador ou do candidato.

§ 3º - Se a conexão não for restabelecida no prazo de trinta 
minutos, o concurso será suspenso e deverá ser retomado a 
partir do estágio em que ocorreu o problema técnico.

§ 4º - Serão preservadas as provas finalizadas antes da 
ocorrência de problemas técnicos no sistema de videoconferên-
cia ou outro meio eletrônico.

§ 5º - Todas as ocorrências deverão ser registradas no 
relatório final.

5 - A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem 
geral e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto 
no art. 139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

§ 1º - A comissão organizará uma lista de dez pontos, com 
base no programa do concurso e dela dará conhecimento aos 
candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto, 
sendo permitido exigir-se dos candidatos a realização de outras 
atividades nesse período.

§ 2º - O candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à Comissão Julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação.

§ 3º - Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

§ 4º - Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos.

§ 5º - As anotações efetuadas durante o período de con-
sulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser 
feitas em papel rubricado pela Comissão, ou pelo Presidente da 
Comissão em caso de prova realizada por videoconferência, e 
anexadas ao texto final.

§ 6º - 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.

§ 7º - Cada prova será avaliada, individualmente, pelos 
membros da Comissão Julgadora.

§ 8º - Não será permitido o uso de microcomputador nas 
provas escrita e de avaliação didática.

6 – Na defesa pública de tese ou de texto elaborado, os 
examinadores levarão em conta o valor intrínseco do trabalho, o 
domínio do assunto abordado, bem como a contribuição original 
do candidato na área de conhecimento pertinente.

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

I – a tese ou texto será enviado a cada membro da Comis-
são 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.

8 - O julgamento do memorial e a avaliação da prova públi-
ca de arguição serão expressos mediante nota global, atribuída 
após a arguição de todos os candidatos, devendo refletir o 
desempenho na arguição, bem como o mérito dos candidatos.

§ 1º - O mérito dos candidatos será julgado com base no 
conjunto de suas atividades que poderão compreender:

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática;
III – atividades de formação e orientação de discípulos;
IV – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
V – atividades profissionais, ou outras, quando for o caso;
VI – diplomas e outras dignidades universitárias.

de Verossimilhanças, Testes Mais Poderosos, Lema de Neyman-
-Pearson, Testes Uniformemente Mais Poderosos, Testes de 
Razão de Verossimilhanças Generalizado, Testes de hipóteses 
para populações normais: média, variância, igualdade de duas 
e mais médias e variâncias, testes qui-quadrados: bondade de 
ajuste, independência. Testes assintóticos.

EST-5102-Inferência Estatística
Programa:
Amostra aleatória. Distribuições amostrais. Estimação pon-

tual e por intervalo. Suficiência. Completude e Famílias expo-
nenciais. Métodos dos momentos. Estimadores não viciados e 
de mínima variância. Estimadores de máxima verossimilhança. 
Algoritmo EM. Estimadores invariantes. Testes de hipóteses. Teo-
ria de Neyman-Pearson. Testes uniformemente mais poderosos. 
Teste da razão de verossimilhanças. Propriedades assintóticas.

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO
Área de Conhecimento: SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO
Especialidade XII:
SSC5797 - Redes de Computadores
Programa:
1. Internet: modelo e arquitetura; o núcleo e as redes de 

acesso; performance, atrasos e perdas de pacotes. 2. Requisitos, 
projeto e protocolos ao nível de aplicação. 3. A camada de trans-
porte e a tranferência confiável de dados; TCP e UDP. 4. O Pro-
tocolo IP e algoritmos de roteamento. 5. Link de dados: aspectos 
de projeto e tecnologias. 6. Comunicação sem fio mobilidade. 7. 
Transmissão multimídia pela Internet. 8. Segurança em redes.

SSC0641 - Redes de Computadores
Programa:
Introdução: Utilidade, estrutura e arquitetura de redes; O 

modelo de referência OSI; Serviços em redes. A Camada Física: 
Meios de transmissão analógica e digital; chaveamento. A 
Subcamada de Acesso ao Meio: Protocolos de redes locais; os 
padrões 802; Redes de Fibra Optica. A camada de Enlace de 
Dados: Correção e Deteção de erros; protocolos de janelas desli-
zantes. Interconexão de Redes: repetidores, pontes e roteadores. 
Projeto, instalação e configuração de redes locais. Introdução 
aos protocolos TCP/IP.

Especialidade XVIII:
SSC0714-Robôs Móveis Autônomos
Programa:
Visão geral da área de robótica móvel, apresentando um 

histórico e as técnicas de navegação de robôs móveis mais 
utilizadas na literatura. Apresentação dos componentes e sub-
sistemas de robôs móveis autônomos, incluindo microprocessa-
dores, sensores e atuadores. Introdução de conceitos de controle 
de navegação em robôs móveis. Apresentação das principais 
técnicas para obtenção de autonomia, inteligência e adaptabili-
dade. Aplicações em tarefas de exploração, navegação, coleta de 
objetos e planejamento de trajetória. Introdução a algoritmos de 
controle inteligentes aplicados à robótica móvel.

SSC0715- Sensores Inteligentes
Programa:
Estudo e implementação de modelos de sensores e atuado-

res inteligentes e suas aplicações na robótica. Implementação 
de algoritmos de estimação, classificação e filtragem de dados. 
Sistemas híbridos para processamento de dados dos sensores. 
Aplicação de técnicas de tomada de decisão em função de dados 
obtidos de sensores. Explicitar o desenvolvimento de projetos 
de laboratórios.

SSC5888-Robôs Móveis Autônomos
Programa:
- Conceitos sobre robôs móveis autônomos: percepção 

e ação, sensores e atuadores simples e avançados. Uso de 
sensores do tipo Laser-Scan, sistemas baseados em câmeras 
(visão computacional para robótica), percepção 3D, sistemas de 
localização baseados em Odometria, GPS e IMU;

- Arquiteturas e sistemas de controle robusto para robôs 
móveis: arquiteturas reativas, deliberativas e híbridas;

- Planejamento e navegação com controle da localização, 
evitando colisões com obstáculos estáticos (conhecidos ou 
desconhecidos) e com obstáculos móveis;

- Navegação baseada em marcos (landmarks);
- Construção e uso de mapas de ocupação (grid), geométri-

cos, topológicos e semânticos. SLAM;
- Projeto, implementação, teste e validação de sistemas de 

controle em robôs simulados e robôs reais;
- Projeto de sistemas robóticos embarcados: integração 

hardware e software;
- Veículos inteligentes e autônomos.
O concurso será regido pelos princípios constitucionais, 

notadamente o da impessoalidade, bem como pelo disposto 
no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade de São 
Paulo e no Regimento do Instituto de Ciências Matemáticas e 
de Computação.

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 apresentar reque-
rimento dirigido à Diretora do ICMC, contendo dados pessoais 
e área de conhecimento (especialidade) do Departamento a que 
concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

I - documentos de identificação (RG/RNE e CPF ou pas-
saporte);

II - memorial circunstanciado, em português ou inglês, e 
comprovação dos trabalhos publicados, das atividades reali-
zadas pertinentes ao concurso e das 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 ou inglês, 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 candidatos 
do sexo masculino;

VII - certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstan-
ciada emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do 
início do período de inscrições;

§ 1º - No memorial previsto no inciso II, o candidato deverá 
salientar o conjunto de suas atividades didáticas e contribuições 
para o ensino.

§ 2º - Não serão admitidos como comprovação dos itens 
constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou 
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo 
próprio candidato.

§ 3º - Para fins do inciso III, não serão aceitas atas de defesa 
sem informação sobre homologação quando a concessão do 
título de Doutor depender dessa providência no âmbito da 
Instituição de Ensino emissora, ficando o candidato desde já 
ciente de que neste caso a ausência de comprovação sobre tal 
homologação implicará o indeferimento de sua inscrição.

§ 4º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados 
das exigências referidas nos itens VI e VII, desde que as tenham 
cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

§ 5º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências referidas nos itens VI e VII, devendo comprovar que 
se encontram em situação regular no Brasil.

§ 6º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

§ 7º - Não serão aceitas inscrições pelo correio, e-mail 
ou fax.

§ 8º - É de integral responsabilidade do candidato a realiza-
ção do upload de cada um de seus documentos no campo espe-
cífico indicado pelo sistema constante do link https://uspdigital.




