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I - a comissão organizará uma lista de dez pontos, com base 
no programa de concurso e dela dará conhecimento aos candi-
datos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto;

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

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

IV - 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;

V - a prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VI - cada prova será avaliada pelos membros da comissão 
julgadora, individualmente.

Parágrafo Único - 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 procedência da alegação.

7. - O ingresso do docente em RDIDP é condicionado à 
aprovação da CERT, na forma da Resolução 3533/89 e demais 
disposições regimentais aplicáveis.

8. - Maiores informações bem como as normas pertinentes 
ao concurso encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Acadêmica da ESALQ da Universidade de São Paulo, 
no endereço acima citado.

 FACULDADE DE ARQUITETURA E 
URBANISMO
 Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Departamento de História da Arquitetura e Estética do 

Projeto
História da Arquitetura
Edital ATAAc 006/2013
Referente ao Edital ATAAc 054/2012
As provas do Concurso de títulos e provas visando o 

provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, referência 
MS-3, em RTC, junto à área de conhecimento de História da 
Arquitetura do Departamento de História da Arquitetura e 
Estética do Projeto da FAUUSP, Edital ATAAc 054/2012, pro-
cesso de abertura nº 12.1.586.16.9 no qual estão inscritos os 
candidatos Doutores: Adriane de Freitas Acosta Baldin - Proc. 
13.1.18.16.8; Ana Paula Giardini Pedro - Proc 13.1.2.16.4; 
Ana Paula Koury - Proc 12.1.1907.16.0; Anat Falbel - Proc 
13.1.25.16.4; Eneida de Almeida - Proc. 13.1.15.16.9; Fernando 
Atique – Proc. 13.1.27.16.7; Guilherme Teixeira Wisnik – Proc. 
13.1.23.16.1; Igor Guatelli – Proc. 13.1.29.16.0; Joana Mello 
de Carvalho e Silva – Proc. 13.1.6.16.0; Mirandulina Maria 
Moreira Azevedo – Proc. 13.1.22.16.5; Pedro Paulo Palazzo 
de Almeida – Proc. 13.1.4.16.7; Renata Maria de Almeida 
Martins – Proc. 13.1.24.16.8; Solange Moura Lima de Aragão 
– Proc.13.1.21.16.9; Vania Cristina Cerri – Proc.13.1.17.16.1, 
terá início no dia 04 de junho de 2013, com instalação às 09h. 
Integram a Comissão Julgadora, como membros titulares, os 
Professores Doutores: Beatriz Mugayar Kühl, Presidente da refe-
rida Comissão e docente efetiva do Departamento de História 
da Arquitetura e Estética do Projeto da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo; Maria Ligia Coelho 
Prado do Departamento de História e Sérgio Miceli Pessôa de 
Barros do Departamento de Sociologia, ambos professores 
efetivos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da Universidade de São Paulo, Margareth Aparecida Campos 
da Silva Pereira e Gustavo Rocha Peixoto, ambos professores 
efetivos da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, todos professores efetivos das respectivas 
universidades. Pelo presente ficam convocados os membros titu-
lares da Comissão Julgadora e os candidatos para o início das 
provas a serem realizadas no prédio da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo, no "campus" da 
Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira". Assistência 
Técnica para Assuntos Acadêmicos da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

 Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Departamento de História da Arquitetura e Estética do 

Projeto
História da Arte
Edital ATAAc 007/2012
Referente ao Edital ATAAc 060/2012
As provas do Concurso de títulos e provas visando o 

provimento de 01(um) cargo de Professor Doutor, referência 
MS-3, em RDIDP, junto à área de Conhecimento de História 
da Arte do Departamento de História da Arquitetura e Estética 
do Projeto da FAUUSP, Edital ATAAc 060/2012, processo de 
abertura nº 12.1685.16.7 no qual estão inscritos os candida-
tos Doutores: Ana Paula Nascimento - Proc. 2013.1.134.16.8, 
Cauê Alves – Proc. 2013.1.150.16.3, Christine Pires Nelson 
de Mello - Proc. 2013.1.127.16.1, Felipe Soeiro Chaimovich 
- Proc. 2013.1.133.16.1, Guilherme Teixeira Wisnik - Proc. 
2013.1.120.16.7, Livia Lazzaro Rezende - Proc. 2013.1.147.16.2, 
Luz Garcia Neira Laudisio - Proc. 2013.1.118.16.2, Paula Fer-
reira Vermeersch- Proc. 2013.1.115.16.3, Paula Priscila Braga 
- Proc. 2013.1.148.16.9, Pedro Paulo Palazzo de Almeida - Proc. 
2013.1.3.16.0, Renato Rodrigues da Silva - Proc. 2013.1.122.16.0, 
Rodrigo Otávio da Silva Paiva - Proc. 2013.1.135.16.4, Samuel 
José Gilbert de Jesus - Proc. 2012.1.1894.16.5, Vanessa Beatriz 
Bortulucce - Proc. 2013.1.104.16.1, Vania Cristina Cerri - Proc. 
2013.1.99.16.8, terá início no dia 18 de junho de 2013, com ins-
talação às 09h. Integram a Comissão Julgadora, como membros 
titulares, os Professores Doutores: Ricardo Marques de Azevedo, 
Presidente da referida Comissão e Ana Maria Moraes Belluzzo, 
docente aposentada, ambos docentes do Departamento de His-
tória da Arquitetura e Estética do Projeto da Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Maria Cristina 
Machado Freire docente do Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo, Sylvia Caiuby Novaes docente do 
Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e Annateresa 
Fabris, docente aposentada, do departamento de Artes Plásticas 
da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. 
Pelo presente ficam convocados os membros titulares da Comis-
são Julgadora e os candidatos para o início das provas a serem 
realizadas no prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo, no "campus" da Cidade Univer-
sitária "Armando de Salles Oliveira". Assistência Técnica para 
Assuntos Acadêmicos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo.

 Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Departamento de História da Arquitetura e Estética do 

Projeto
História da Urbanização e Urbanismo
Edital ATAAc 008/2013
Referente ao Edital ATAAc 061/2012
As provas do Concurso de títulos e provas visando o 

provimento de 02(dois) cargos de Professor Doutor, refe-
rência MS-3, em RDIDP, junto à área de Conhecimento de 
História da Urbanização e Urbanismo do Departamento de 
História da Arquitetura e Estética do Projeto da FAUUSP. Edital 
ATAAc 061/2012, processo de abertura nº 12.1.1686.16.3 
no qual estão inscritos os candidatos Doutores: Ana Paula 
Koury - Proc. 2012.1.1906.16.3, Andréa de Oliveira Tourinho 
– Proc. 2013.1.124.16.2, Anat Falbel - Proc. 2013.1.26.16.0, 
Flávia Brito do Nascimento - Proc. 2013.1.100.16.6, Helia-
na Angotti Salgueiro - Proc. 2013.1.81.16.1, Joana Mello 
de Carvalho e Silva - Proc. 2013.1.121.16.3, Lizete Maria 

4- - Bases para o planejamento de uma criação de suínos: 
análise do mercado; recursos disponíveis; dimensionamento 
de instalações; equipamentos; ração; água; custo de produção.

5- - Sistemas de produção e tipos de produção.
6- - Reprodução: anatomia do sistema reprodutor; puber-

dade; cio e ciclo estral; acasalamento; inseminação artificial; 
gestação; parição; lactação; fatores que afetam a eficiência 
reprodutiva do rebanho suíno.

7- - Nutrição dos suínos: anatomia do aparelho digestório; 
fisiologia da digestão e absorção dos nutrientes; nutrientes 
essenciais e não essenciais; exigências nutricionais; interações 
entre nutrientes; deficiências nutricionais.

8- - Nutrição energética dos suínos: principais nutrientes 
energéticos; digestão e absorção de carboidratos e lipídios; 
metabolismo de energia: glicólise, ciclo das pentoses; ciclo de 
Krebs, beta-oxidação e cadeia respiratória; lipólise; lipogênese; 
gliconeogênese.

9- - Nutrição proteica dos suínos: digestão de proteínas e 
absorção de aminoácidos; funções das proteínas; classificação 
dos aminoácidos; aminoácidos limitantes para os suínos; meta-
bolismo das proteínas e aminoácidos (anabolismo e catabolis-
mo); funções especiais de alguns aminoácidos; digestibilidade 
de aminoácidos; aminoácidos industriais (sintéticos); conceito 
de proteína ideal; deficiências proteicas.

10- - Nutrição mineral dos suínos: funções dos minerais; 
classificação dos minerais; absorção e metabolismo dos mine-
rais; deficiências minerais em suínos; toxicidade dos minerais.

11- - Nutrição vitamínica dos suínos: classificação das 
vitaminas; funções das vitaminas; metabolismo das vitaminas; 
deficiências vitamínicas; fontes de vitaminas para os suínos.

12- - Alimentação dos suínos: valor nutritivo dos alimentos; 
processamento de ingredientes e rações; sistemas de alimenta-
ção; alimentação de suínos de diferentes categorias; formulação 
de rações; aditivos.

13- - Manejo do rebanho suíno: manejo de leitões ao nas-
cer; manejo de leitões lactentes.

14- - Manejo do rebanho suíno: desmama; manejo de 
leitões da desmama ao abate.

15- - Manejo do rebanho suíno: manejo de matrizes em pré-
gestação; gestação e lactação; manejo de cachaços.

16- - Manejo do rebanho suíno: manejo da alimentação das 
diversas categorias de animais.

17- - Manejo do rebanho suíno: práticas profiláticas do 
rebanho; isolamento sanitário; limpeza e desinfecção das insta-
lações; manejo sanitário dos animais.

18- - Manejo do rebanho suíno: manejo dos dejetos.
19- - Instalações para suínos: conforto ambiental; fatores 

que afetam a produtividade; edificações para os animais; cons-
truções complementares.

20- - Técnicas de pesquisa com suínos: experimentos de 
nutrição e alimentação de suínos.

21- - O suíno como produtor de carne; fatores que afetam a 
qualidade da carcaça; avaliação de carcaças; mercado de carne 
suína e derivados; qualidade da carne.

1. - As inscrições serão feitas na Assistência Acadêmica da 
ESALQ, Av. Pádua Dias, 11 – Edifício Central, 1º andar, devendo 
o candidato apresentar:

I – memorial circunstanciado, em onze cópias, no qual 
sejam comprovados os títulos, tais como, os trabalhos publi-
cados, as atividades realizadas pertinentes ao concurso e as 
demais informações que permitam avaliação de seus méritos. 
Por memorial circunstanciado, entende-se a apresentação de 
análise reflexiva sobre a formação acadêmica, as experiências 
pessoais de estudo, trabalhos, pesquisas, publicações e outras 
informações pertinentes à vida acadêmica e profissional indi-
cando motivações e significados. Esse memorial deverá ser 
acompanhado de UMA via da documentação correspondente 
ao alegado de forma que se possa correlacionar cada atividade 
declarada no Memorial com a respectiva peça da documentação. 
Os candidatos deverão entregar a documentação acondicionada 
em pastas, com indicação dos números dos documentos conti-
dos em cada uma delas (onze memoriais e uma documentação)

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

III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino;

IV – título de eleitor e comprovante de votação da última 
eleição, prova

de pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
V - RG.
Parágrafo Primeiro: Os docentes em exercício na USP serão 

dispensados das exigências referidas nos incisos III e IV, desde 
que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo Segundo: Os candidatos estrangeiros serão dis-
pensados das exigências dos incisos III e IV, devendo apresentar 
cópia de visto temporário ou permanente, que faculte o exercício 
de atividade remunerada no Brasil.

Parágrafo Terceiro: No ato da inscrição, os candidatos 
deverão entregar a documentação acondicionada em pastas ou 
caixas (tipo arquivo), com indicação dos números dos documen-
tos contidos em cada uma delas, juntamente com uma lista dos 
referidos documentos.

Observações:
A. Não serão recebidas inscrições pelo correio, ou por 

e-mail, ou por fax;
B. Poder-se-á receber inscrição através de procuração, devi-

damente registrada em cartório;
C. Será observada a ordem de inscrição para fins de sorteio 

e realização da provas;
D. Não será permitido uso de microcomputador para a 

realização da prova escrita.
2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação, em seu 

aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.
Parágrafo Único: O concurso deverá realizar-se após a 

aprovação das inscrições, no prazo de trinta a cento e vinte dias.
3. - As provas constarão de:
I – julgamento do memorial com prova pública de argüição; 

Peso: 5,0
II – prova didática; Peso: 3,0;
III- prova escrita; Peso: 2,0
4. - O julgamento do memorial, expresso mediante nota 

global, incluindo argüição e avaliação deverá refletir o mérito 
do candidato.

Parágrafo 1º - 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.
5. - 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 art. 137, do Regimento Geral da USP.

Parágrafo Primeiro - O sorteio do ponto será feito 24 horas 
antes da realização da prova didática.

Parágrafo Segundo - O candidato poderá utilizar o material 
didático que julgar necessário.

Parágrafo Terceiro - O candidato poderá propor substituição 
dos 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 procedência da alegação.

6. - A prova escrita, versará sobre o programa da área de 
conhecimento acima mencionada e será realizada de acordo 
com o disposto no art. 139 e seu parágrafo único do Regimento 
Geral da USP.

6.Tadeu A. Marques - 5,5 - 6,2 - 6,1 - 4,9 - 5,1
7.Laura G. Carr Traina - 6,5 - 6,6 - 6,5 - 5,5 - 5,7
8.Jair S. da S.Pinto - 7,1 - 5,8 - 7,3 - 6,1 - 6,1
9.Lilian Marques Pino - 6,1 - 6,3 - 6,2 - 6,1 - 5,6
INDICAÇÃO - Pedro - Pedro - Pedro - Pedro - Pedro
Em vista dos resultados, a Comissão Julgadora, abaixo-

assinada, propõe à douta Congregação da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”, o nome do Dr. PEDRO ESTEVES 
DUARTE AUGUSTO, para provimento de um cargo de Profes-
sor Doutor do Departamento de Agroindústria , Alimentos e 
Nutrição.

Congregação da ESALQ/USP, em sua reunião de 25 de abril 
de 2013, homologou o Relatório da Comissão Julgadora.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/057-2013
Em cumprimento às disposições constantes da legislação 

vigente, realizou-se nos períodos 22 a 24 de abril de 2013, na 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, em Piracicaba, 
o concurso para provimento de um cargo de PROFESSOR DOU-
TOR do Departamento de Genética, na Área “Bioinformática 
aplicada à Bioenergia”, tendo inscritos os candidatos:

1. - Marcelo Mendes Brandão;
2. - Gabriel Rodrigues Alves Margarido;
3. - Alessandro de Mello Varani;
4. - Danielle Gregório Gomes Caldas;
5. - Daniel Guariz Pinheiro
6. - Jeferson Gross
Deixaram de comparecer os candidatos: Alessandro de 

Mello Varani, Danielle Gregório Gomes Caldas, Daniel Guariz 
Pinheiro, Jeferson Gross.

Dessa forma, a seqüência dos candidatos ficou a seguinte:
1. - Marcelo Mendes Brandão;
2. - Gabriel Rodrigues Alves Margarido;
A Comissão Julgadora foi constituída pelos Profs. Drs. Maria 

Lucia Carneiro Vieira e Ricardo Antunes de Azevedo, ambos do 
LGN/ESALQ/USP; João Carlos Setubal, do Instituto de Química 
da USP/SP; Luis Lehmann Coutinho, do LZT/ESALQ/USP; Ricardo 
Zorzetto Nicoliello Vencio, da Faculdade de Ciência e Letras da 
USP/Ribeirão Preto. A Comissão foi presidida pela Profa. Maria 
Lucia Carneiro Vieira e teve como secretário o Prof. Ricardo 
Antunes de Azevedo, que elaborou o Relatório abaixo transcrito:

EXAMINADORES - Maria Lucia C. Vieira - Ricardo A. de Aze-
vedo - João Carlos Setubal - Luis Lehmann Coutinho - Ricardo 
Z. N. Vencio

CANDIDATOS
1.Marcelo M. Brandão - 8,2 - 8,7 - 7,4 - 8,4 - 8,0
2.Gabriel R. Margarido - 8,9 - 9,2 - 8,7 - 9,0 - 8,5
INDICAÇÃO - Gabriel - Gabriel - Gabriel - Gabriel - Gabriel
Em vista dos resultados, a Comissão Julgadora, abaixo-

assinada, propõe à douta Congregação da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”, o nome da Dr. GABRIEL RODRI-
GUES ALVES MARGARIDO para provimento de um cargo de 
Professor Doutor do Departamento de Genética.

Congregação da ESALQ/USP, em sua reunião de 25 de abril 
de 2013, homologou o Relatório da Comissão Julgadora.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/58-2013
Concurso para provimento de um cargo de Professor Dou-

tor do Departamento de Engenharia de Biossistemas, na área: 
“Agrometeorologia”.

1. - A Congregação da ESALQ, em sua reunião de 
25/04/2013, aprovou por 45 votos favoráveis (unanimidade), 
o parecer da Comissão de Legislação e Recursos, favoráveis às 
inscrições: 1. Angélica Durigon; 2. Antonio Ribeiro da Cunha; 
3. Felipe Gustavo Pilau; 4. Fábio Vale Scarpare; 5. Roberto 
Terumi Atarassi; 6. Roberto Trentin; 7. Clóvis Angeli Sansígolo; 8. 
Clayton Alcarde Alvares; 9. Fabrina Bolzan Martins. Na mesma 
oportunidade, pelo mesmo número de votos, aprovou o parecer 
da Comissão de Atividades Docentes, favorável à seguinte 
Comissão Julgadora:

TITULARES:
 - Prof. JOSÉ ANTONIO FRIZZONE
 - DD. Professor do Departamento de Engenharia de Biossis-

temas da ESALQ/USP
Prof. PAULO CESAR SENTELHAS
 - DD. Professor do Departamento de Engenharia de Biossis-

temas da ESALQ/USP
 - Prof. HOMERO BERGAMASCHI –
 - DD. Professor do Depto. de Planas Forrageiras e Agrome-

teorologia da
Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul
 - Av. Bento Gonçalves, 7712 - Agronomia
 - 91501-970 – PORTO ALEGRE.- RS
 - Prof. SERGIO ZOLNIER
DD. Professor da Universidade Federal de Viçosa
37.200-000 – VIÇOSA.- MG
 - Prof. GLAUCO DE SOUZA ROLIM
DD. Professor da UNESP/Jaboticabal
14.870-000 – JABOTICABAL.- SP
SUPLENTES:
 - Prof. TARLEI ARRIEL BOTREL
 - DD. Professor do Departamento de Engenharia de Biossis-

temas da ESALQ/USP
 - Prof. JARBAS HONÓRIO DE MIRANDA
 - DD. Professor do Departamento de Engenharia de Biossis-

temas da ESALQ/USP
 - Prof. EMERSON GALVANI
 - DD. Professor da FFLCH/USP
 - 86.001-970 – SÃO PAULO.- SP
 - Prof. JOSÉ RICARDO MACEDO PEZZOPANE
 - DD. Professor da EMBRAPA
13.012-970 – CAMPINAS.- SP
 - Prof. EDMILSON DIAS DE FREITAS
 - DD. Professor do Inst. de Astronomia, Geofísica e Ciências 

Atmosféricas da USP
15.385-000 – SÃO PAULO.- SP
 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ
EDITAL/ESALQ/USP/ATAC/059-2013
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE TÍTULOS 

E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE UM CARGO DE PRO-
FESSOR DOUTOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA 
DA ESCOLA SUPERIOS DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ” 
– ESALQ, DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da ESALQ torna público a todos os interessados 
que, de acordo com o decidido pela Congregação em sessão 
ordinária realizada em 25/04/2013, estarão abertas, pelo prazo 
de 60 dias, de 06 de maio a 04 de julho de 2013, das 8 às 11 e 
das 14:00 às 16:30 horas, todos os dias úteis, exceto aos sába-
dos, feriados e pontos facultativos, as inscrições ao concurso 
público de títulos e provas para provimento de um cargo de 
Professor Doutor, em RDIDP, referência MS-3, cargo/claro: nº 
102.2164, com salário de R$ 8.715,12, junto ao Departamento 
de Zootecnia, na área: “Suinocultura” nos termos do art. 125, 
§ 1º, do Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que 
segue:

1- - A produção de suínos no Brasil e no mundo: histórico; 
importância econômica; estatísticas de produção; situação atual; 
perspectivas.

2- - O suíno: classificação zoológica; origem e domesticação, 
características biológicas; características de importância econô-
mica; tipos de suínos.

3- - Raças, genética e melhoramento de suínos: caracte-
rísticas de importância biológica e econômica; aplicação dos 
conceitos de genética; objetivos do melhoramento; seleção; 
estudo do exterior; índices de seleção; sistemas de cruzamento; 
híbridos comerciais (industriais).

rio o Prof. Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho, que elaborou 
o Relatório abaixo transcrito:

EXAMINADORES - Geraldo Sant’Ana de C. Barros - Joaquim 
Bento de S. Ferreira F. - Erly Cardoso Teixeira - Luis Alberto 
Ambrósio - Orlando Monteiro da Silva

CANDIDATOS
Alexandre N. de Almeida - 9,2 - 9,5 - 9,5 - 8,9 - 9,2
Daniela B.B. Bonato - 8,7 - 9,2 - 8,2 - 8,5 - 8,4
INDICAÇÃO - Alexandre - Alexandre - Alexandre - Alexan-

dre - Alexandre
Em vista dos resultados, a Comissão Julgadora, abaixo-assi-

nada, propõe à douta Congregação da Escola Superior de Agri-
cultura “Luiz de Queiroz”, o nome da Dr. ALEXANDRE NUNES DE 
ALMEIDA, para provimento de um cargo de Professor Doutor do 
Departamento de Economia, Administração e Sociologia.

Congregação da ESALQ/USP, em sua reunião de 25 de abril 
de 2013, homologou o Relatório da Comissão Julgadora.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/055-2013
Em cumprimento às disposições constantes da legislação 

vigente, realizou-se no período de 08 a 11 de abril de 2013, na 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, em Piracicaba, 
o concurso para provimento de um cargo de PROFESSOR DOU-
TOR do Departamento de Economia, Administração e Sociologia, 
na área: “Administração Geral e Recursos Humanos”, tendo 
como candidatos os Doutores:

1. - Nelson Roberto Furquim
2. - Danilo Simões
3. - Daielly Melina Nassif Mantovani Ribeiro
4. - Marina Salvador Ariente
5. - Guillermo Javier Diaz Villavicencio
6. - Carlos Fernandes Franco Junior
7. - Marco Antonio Conejero
8. - Mauro Osaki
9. - Eduardo Augusto da Silva
10. - Sergio Roberto Porto de Almeida
11. - Lilian Maluf de Lima Cunha
12. - Christiano França da Cunha
13. - Eliane Cristina Franco Grando
14. - Jefferson de Souza Pinto
15. - Margarete Boteon
16. - Rovilson Dias da Silva
17. - Fabiana Cunha Viana Leonelli
Deixaram de comparecer os Doutores: Nelson Roberto Fur-

quim; Danilo Simões; Daielly Melina Nassif Mantovani Ribeiro; 
Guillermo Javier Diaz Villavivencio; Carlos Fernandes Franco 
Junior; Marco Antonio Conejero; Eduardo Augusto da Silva; 
Sergio Roberto Porto de Almeida; Jefferson de Souza Pinto; 
Rovilson Dias da Silva.

Dessa forma, a seqüência dos candidatos ficou a seguinte:
1. - Marina Salvador Ariente
2. - Mauro Osaki
3. - Lilian Maluf de Lima Cunha
4. - Christiano França da Cunha
5. - Eliane Cristina Franco Grando
6. - Margarete Boteon
7. - Fabiana Cunha Viana Leonelli
A Comissão Julgadora foi constituída pelos Professores: 

Pedro Valentim Marques, da ESALQ/USP; Decio Zylberstajn, 
da FEA/USP; Ricardo Pereira Reis, da Universidade Federal de 
Lavras; João Luiz Passador, da FEA/USP/Ribeirão Preto; Valéria 
Rueda Elias Spers, da UNIMEP. A Comissão foi presidida pelo 
Prof. Pedro Valentim Marques e teve como secretária a Profa. 
Valéria Rueda Elias Spers, que elaborou o Relatório abaixo 
transcrito:

EXAMINADORES - Pedro Valentim Marques - Decio Zylbers-
tajn - Ricardo Pereira Reis - João Luiz Passador - Valéria Rueda 
Elias Spers

CANDIDATOS
1. Marina Salvador Ariente - 5,0 - 6,2 - 6,5 - 7,0 - 5,9
2. Mauro Osaki - 8,0 - 6,9 - 7,2 - 8,1 - 7,9
3. Lilian Maluf de Lima Cunha - 6,2 - 6,8 - 7,6 - 7,4 - 7,0
4. Christiano França Cunha - 8,0 - 8,1 - 7,5 - 6,9 - 8,8
5. Eliane Cristina Franco Grando - 4,8 - 5,4 - 6,4 - 6,6 - 5,3
6. Margarete Boteon - 8,7 - 8,4 - 7,6 - 8,6 - 8,8
7. Fabiana Cunha Viana Leonelli - 7,9 - 7,0 - 7,7 - 7,8 - 8,4
INDICAÇÃO - Margarete - Margarete - Fabiana - Margarete 

- Margarete
Em vista dos resultados, a Comissão Julgadora, abaixo-

assinada, propõe à douta Congregação da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”, o nome do DR. MARGARETE 
BOTEON, para provimento de um cargo de Professor Doutor do 
Departamento de Economia, Administração e Sociologia.

Congregação da ESALQ/USP, em sua reunião de 25 de abril 
de 2013, homologou o Relatório da Comissão Julgadora.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
EDITAL/ESALQ/ATAC/056-2013
Em cumprimento às disposições constantes da legislação 

vigente, realizou-se no período de 15 a 18 de abril de 2013, na 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, em Piracicaba, 
o concurso para provimento de um cargo de PROFESSOR DOU-
TOR do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição, 
Área: “Operações Unitárias”, tendo inscritos os candidatos:

1. - Leandro Marelli de Souza
2. - Juliana Martin do Prado
3. - Valquíria Ros Polski
4. - Marcia Nalesso Costa Harder
5. - Pedro Esteves Duarte Augusto
6. - Fabio Rodolfo Miguel Batista
7. - Leandro Francisco do Carmo
8. - Mariana A. da Silva
9. - Tadeu Alcides Marques
10. - Elsa Vasquez Alvarez
11. - Laura Gonçalves Carr Traina
12. - Jair Sebastião da Silva Pinto
13. - Lilian Marques Pino
Deixaram de comparecer os candidatos: Leandro Marelli de 

Souza; Mariana A. da Silva; Elsa Vasquez Alvarez.
Dessa forma, a seqüência dos candidatos ficou a seguinte:
1. - Juliana Martin do Prado
2. - Valquíria Ros Polski
3. - Marcia Nalesso Costa Harder
4. - Pedro Esteves Duarte Augusto
5. - Fabio Rodolfo Miguel Batista
6. - Leandro Francisco do Carmo
7. - Tadeu Alcides Marques
8. - Laura Gonçalves Carr Traina
9. - Jair Sebastião da Silva Pinto
10. - Lilian Marques Pino
A Comissão Julgadora foi constituída pelos Professores: 

Solange Guidolin Canniatti Brazaca e André Ricardo Alcarde, 
ambos da ESALQ/USP; Iracema de Oliveira Moraes, da Fundação 
Tropical de Pesquisas e Tecnologia André Tosello/Campinas; 
Maria Isabel Berto, do Instituto de Tecnologia de Alimentos/
Campinas; Elza Iouko Ida, da Universidade Estadual Londrina. 
A Comissão foi presidida pela Profa. Solange Guidolin Canniatti 
Brazaca e teve como secretário o Prof. André Ricardo Alcarde 
que elaborou o Relatório abaixo transcrito:

EXAMINADORES - Solange G. C. Brazaca - André Ricardo 
Alcarde - Iracema de o. Moraes - Maria Isabel Berto - Elza 
Iouko Ida

CANDIDATOS
1.Juliana M. do Prado - 8,2 - 8,9 - 7,7 - 8,0 - 8,5
2.Marcia N.C. Harder - 6,6 - 6,0 - 6,0 - 6,3 - 5,9
3.Pedro E.D.Augusto - 10,0 - 9,9 - 9,5 - 9,8 - 9,9
4.Fábio R.M. Batista - 7,6 - 8,4 - 7,7 - 7,7 - 7,7
5.Leandro F. do Carmo - 5,8 - 6,0 - 5,9 - 5,8 - 5,7
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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.
Parágrafo Segundo - A comissão julgadora considerará, de 

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

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

8.1. A prova didática consistirá na ministração de aula, em 
nível de pós-graduação, e será realizada nos termos do disposto 
no art. 173 do Regimento Geral da Universidade de São Paulo.

8.2. 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 art. 137 do Regimento Geral da USP, com base no 
qual a comissão julgadora organizará uma lista de dez pontos, 
da qual os candidatos tomarão conhecimento imediatamente 
antes do sorteio do ponto.

Parágrafo Primeiro - O sorteio do ponto será feito 24 horas 
antes da realização da prova didática.

Parágrafo Segundo - O candidato poderá utilizar o material 
didático que julgar necessário.

Parágrafo Terceiro - O candidato poderá propor a substi-
tuição 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 procedência da alegação.

Os programas que servirão de base para o concurso e 
demais informações, poderão ser obtidos na Seção de Apoio 
Acadêmico da FEA-RP/USP, no endereço acima citado.

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇAO E CONTABI-
LIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

Edital FEA-RP 026/2013
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE TÍTULOS E 

PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE 
NO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DA FACULDADE DE ECO-
NOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO 
PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Con-
tabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo torna 
público a todos os interessados que, de acordo com o decidido 
pela Congregação em sessão ordinária realizada em 24/4/2013, 
estarão abertas, no período de 29/4/2013 a 28/5/2013, das 
14h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, 
as inscrições ao concurso público de Título de Livre-Docente, 
no Departamento de Economia, para a área de conhecimento 
(especialidade), nos termos do Regimento Geral da USP e do 
Regimento da Faculdade de Economia, Administração e Conta-
bilidade de Ribeirão Preto, abaixo relacionada:

Especialidade: Microeconomia
Programa: Organização Industrial
1. Teoria da Firma
2. Monopólio
3. Preços Predatórios
4. Dispersão de Preços
5. Oligopólio – concorrência em preço
6. Oligopólio – concorrência em quantidade
7. Diferenciação de Produto
8. Modelos de Entrada e Saída
9. Relações Verticais
10. Sistema de Defesa da Concorrência
11. Cartéis
12. Modelos Empíricos em Organização Industrial
13. Propaganda
14. Teoria dos Jogos e Organização Industrial
15. Experiência Brasileira em Defesa da Concorrência
16. Regulação Econômica e Política Industrial
Bibliografia: Livre
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto, no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 
Ribeirão Preto conforme Resolução 5897 de 22 de dezembro 
de 2010.

1. As inscrições serão feitas na Seção de Apoio Acadêmico 
desta Faculdade, situada à Avenida Bandeirantes, 3900, Prédio 
FEA-RP, Bloco B2, sala 40, em Ribeirão Preto, devendo o can-
didato apresentar requerimento dirigido ao Diretor da FEA-RP, 
contendo: nome, filiação, naturalidade, endereço residencial, 
endereço eletrônico, área de conhecimento (especialidade) do 
Departamento a que concorre e número do edital, acompanhado 
dos seguintes documentos:

I - memorial circunstanciado, em dez cópias, no qual sejam 
comprovados os trabalhos publicados, como dissertação, tese, 
artigos, livros etc., as atividades realizadas pertinentes ao 
concurso e as demais informações que permitam avaliação de 
seus méritos, devendo salientar o conjunto de suas atividades 
didáticas e contribuições para o ensino. Os comprovantes dos 
trabalhos acadêmicos produzidos deverão ser acompanhados 
de um exemplar do respectivo trabalho. O candidato deverá ter 
uma cópia de todos os comprovantes para seu uso durante o 
concurso. Toda a comprovação deverá ser anexada em apenas 
uma via. O material permanecerá depositado na Assistência 
Técnica Acadêmica da Unidade, por 120 (cento e vinte) dias, a 
contar da nomeação do candidato habilitado por publicação no 
Diário Oficial do Estado. Findo o prazo acima, e não havendo 
manifestação por parte dos inscritos para retirada da respectiva 
documentação, ela será descartada em sua totalidade;

II - cópia da prova de que é portador do título de Dou-
tor outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade 
nacional;

III - cópia da prova de quitação com o serviço militar para 
candidatos do sexo masculino;

IV - cópia do título de eleitor e do comprovante de votação 
da última eleição (todos os turnos), prova de pagamento da 
respectiva multa ou a devida justificativa, e

V - dez exemplares de tese original ou de texto que siste-
matize criticamente a obra do candidato ou parte dela (esclare-
cimentos sobre o texto alternativo à tese poderão ser obtidos na 
Assistência Acadêmica).

Parágrafo primeiro - Os docentes em exercício na USP, desde 
que tenham cumprido as exigências dos incisos III e IV por oca-
sião de seu contrato inicial, estão dispensados da apresentação 
dos documentos neles indicados. Os estrangeiros ficam também 
dispensados daquelas exigências.

Parágrafo segundo - O memorial a que se refere o inciso I 
acima poderá seguir o roteiro e as normas para a elaboração 
de memoriais destinados aos concursos docentes da FEA-RP, 
conforme modelo disponível na Assistência Acadêmica e no site: 
www.fearp.usp.br.

Parágrafo terceiro - A inscrição deverá ser feita pessoalmen-
te pelo candidato ou seu representante. No caso de representa-
ção, o portador deverá apresentar os documentos do candidato, 
acima descritos, além da procuração do candidato.

Parágrafo quarto - Não serão recebidas inscrições pelo 
correio, ou por email, ou por fax.

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

Parágrafo único: O concurso deverá realizar-se após a acei-
tação da inscrição, no prazo de cento e vinte dias, de acordo com 
o art. 166 do Regimento Geral da USP.

3. As provas constarão de:
I - prova escrita (peso 2);

público a todos os interessados que, de acordo com o decidido 
pela Congregação em sessão ordinária realizada em 24/4/2013, 
estarão abertas, no período de 29/4/2013 a 28/5/2013, das 
14h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, 
as inscrições ao concurso público de Título de Livre-Docente, no 
Departamento de Contabilidade, para a área de conhecimento 
(especialidade), nos termos do Regimento Geral da USP e do 
Regimento da Faculdade de Economia, Administração e Conta-
bilidade de Ribeirão Preto, abaixo relacionada:

Especialidade: Contabilidade Geral
Programa:
1. Análise dinâmica do capital de giro;
2. Consolidação das demonstrações contábeis;
3. Conversão para moeda estrangeira;
4. Doar e fluxo de caixa;
5. Redução ao valor recuperável de ativos – Impairment;
6. Análise das demonstrações contábeis;
7. Evidenciação em notas explicativas;
8. Contabilidade governamental;
9. Avaliação de controles internos;
10. Prática contábil no Brasil e normas internacionais de 

contabilidade;
11. Relatórios contábeis.
Bibliografia: livre
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto, no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 
Ribeirão Preto conforme Resolução 5897 de 22 de dezembro 
de 2010.

1. As inscrições serão feitas na Seção de Apoio Acadêmico 
desta Faculdade, situada à Avenida Bandeirantes, 3900, Prédio 
FEA-RP, Bloco B2, sala 40, em Ribeirão Preto, devendo o can-
didato apresentar requerimento dirigido ao Diretor da FEA-RP, 
contendo: nome, filiação, naturalidade, endereço residencial, 
endereço eletrônico, área de conhecimento (especialidade) do 
Departamento a que concorre e número do edital, acompanhado 
dos seguintes documentos:

I - memorial circunstanciado, em dez cópias, no qual sejam 
comprovados os trabalhos publicados, como dissertação, tese, 
artigos, livros etc., as atividades realizadas pertinentes ao 
concurso e as demais informações que permitam avaliação de 
seus méritos, devendo salientar o conjunto de suas atividades 
didáticas e contribuições para o ensino. Os comprovantes dos 
trabalhos acadêmicos produzidos deverão ser acompanhados 
de um exemplar do respectivo trabalho. O candidato deverá ter 
uma cópia de todos os comprovantes para seu uso durante o 
concurso. Toda a comprovação deverá ser anexada em apenas 
uma via. O material permanecerá depositado na Assistência 
Técnica Acadêmica da Unidade, por 120 (cento e vinte) dias, a 
contar da nomeação do candidato habilitado por publicação no 
Diário Oficial do Estado. Findo o prazo acima, e não havendo 
manifestação por parte dos inscritos para retirada da respectiva 
documentação, ela será descartada em sua totalidade;

II - cópia da prova de que é portador do título de Dou-
tor outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade 
nacional;

III - cópia da prova de quitação com o serviço militar para 
candidatos do sexo masculino;

IV - cópia do título de eleitor e do comprovante de votação 
da última eleição (todos os turnos), prova de pagamento da 
respectiva multa ou a devida justificativa, e

V - dez exemplares de tese original ou de texto que siste-
matize criticamente a obra do candidato ou parte dela (esclare-
cimentos sobre o texto alternativo à tese poderão ser obtidos na 
Assistência Acadêmica).

Parágrafo primeiro - Os docentes em exercício na USP, desde 
que tenham cumprido as exigências dos incisos III e IV por oca-
sião de seu contrato inicial, estão dispensados da apresentação 
dos documentos neles indicados. Os estrangeiros ficam também 
dispensados daquelas exigências.

Parágrafo segundo - O memorial a que se refere o inciso I 
acima poderá seguir o roteiro e as normas para a elaboração 
de memoriais destinados aos concursos docentes da FEA-RP, 
conforme modelo disponível na Assistência Acadêmica e no site: 
www.fearp.usp.br.

Parágrafo terceiro - A inscrição deverá ser feita pessoalmen-
te pelo candidato ou seu representante. No caso de representa-
ção, o portador deverá apresentar os documentos do candidato, 
acima descritos, além da procuração do candidato.

Parágrafo quarto - Não serão recebidas inscrições pelo 
correio, ou por email, ou por fax.

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

Parágrafo único: O concurso deverá realizar-se após a acei-
tação da inscrição, no prazo de cento e vinte dias, de acordo com 
o art. 166 do Regimento Geral da USP.

3. As provas constarão de:
I - prova escrita (peso 2);
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 da arguição 

(peso 3);
IV - avaliação didática (peso 2);
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 de concurso e dela dará conhecimento aos candi-
datos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto;

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

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

IV - 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;

V- a prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VI - cada prova será avaliada pelos membros da comissão 
julgadora, individualmente.

Parágrafo Único - 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 procedência da alegação.

5. 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.

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

I - a tese ou texto será enviado 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 candida-
to, poderá ser estabelecido o diálogo entre ambos, observado o 
prazo global de sessenta minutos.

7. O julgamento do memorial e a avaliação da prova pública 
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.

Parágrafo Primeiro - O mérito dos candidatos será julgado 
com base no conjunto de suas atividades, que poderão com-
preender:

I - produção científica, literária, filosófica ou artística;

de um exemplar do respectivo trabalho. O candidato deverá ter 
uma cópia de todos os comprovantes para seu uso durante o 
concurso. Toda a comprovação deverá ser anexada em apenas 
uma via. O material permanecerá depositado na Assistência 
Técnica Acadêmica da Unidade, por 120 (cento e vinte) dias, a 
contar da nomeação do candidato habilitado por publicação no 
Diário Oficial do Estado. Findo o prazo acima, e não havendo 
manifestação por parte dos inscritos para retirada da respectiva 
documentação, ela será descartada em sua totalidade;

II - cópia da prova de que é portador do título de Dou-
tor outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de validade 
nacional;

III - cópia da prova de quitação com o serviço militar para 
candidatos do sexo masculino;

IV - cópia do título de eleitor e do comprovante de votação 
da última eleição (todos os turnos), prova de pagamento da 
respectiva multa ou a devida justificativa, e

V - dez exemplares de tese original ou de texto que siste-
matize criticamente a obra do candidato ou parte dela (esclare-
cimentos sobre o texto alternativo à tese poderão ser obtidos na 
Assistência Acadêmica).

Parágrafo primeiro - Os docentes em exercício na USP, desde 
que tenham cumprido as exigências dos incisos III e IV por oca-
sião de seu contrato inicial, estão dispensados da apresentação 
dos documentos neles indicados. Os estrangeiros ficam também 
dispensados daquelas exigências.

Parágrafo segundo - O memorial a que se refere o inciso I 
acima poderá seguir o roteiro e as normas para a elaboração 
de memoriais destinados aos concursos docentes da FEA-RP, 
conforme modelo disponível na Assistência Acadêmica e no site: 
www.fearp.usp.br.

Parágrafo terceiro - A inscrição deverá ser feita pessoalmen-
te pelo candidato ou seu representante. No caso de representa-
ção, o portador deverá apresentar os documentos do candidato, 
acima descritos, além da procuração do candidato.

Parágrafo quarto - Não serão recebidas inscrições pelo 
correio, ou por email, ou por fax.

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

Parágrafo único: O concurso deverá realizar-se após a acei-
tação da inscrição, no prazo de cento e vinte dias, de acordo com 
o art. 166 do Regimento Geral da USP.

3. As provas constarão de:
I - prova escrita (peso 2);
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 da arguição 

(peso 3);
IV - avaliação didática (peso 2);
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 de concurso e dela dará conhecimento aos candi-
datos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto;

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

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

IV - 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;

V- a prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, 
deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos mem-
bros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VI - cada prova será avaliada pelos membros da comissão 
julgadora, individualmente.

Parágrafo Único - 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 procedência da alegação.

5. 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.

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

I - a tese ou texto será enviado 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 candida-
to, poderá ser estabelecido o diálogo entre ambos, observado o 
prazo global de sessenta minutos.

7. O julgamento do memorial e a avaliação da prova pública 
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.

Parágrafo Primeiro - O mérito dos candidatos será julgado 
com base no conjunto de suas atividades, que poderão com-
preender:

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.
Parágrafo Segundo - A comissão julgadora considerará, de 

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

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

8.1. A prova didática consistirá na ministração de aula, em 
nível de pós-graduação, e será realizada nos termos do disposto 
no art. 173 do Regimento Geral da Universidade de São Paulo.

8.2. 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 art. 137 do Regimento Geral da USP, com base no 
qual a comissão julgadora organizará uma lista de dez pontos, 
da qual os candidatos tomarão conhecimento imediatamente 
antes do sorteio do ponto.

Parágrafo Primeiro - O sorteio do ponto será feito 24 horas 
antes da realização da prova didática.

Parágrafo Segundo - O candidato poderá utilizar o material 
didático que julgar necessário.

Parágrafo Terceiro - O candidato poderá propor a substi-
tuição 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 procedência da alegação.

Os programas que servirão de base para o concurso e 
demais informações, poderão ser obtidos na Seção de Apoio 
Acadêmico da FEA-RP/USP, no endereço acima citado.

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇAO E CONTABI-
LIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

Edital FEA-RP 025/2013
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE TÍTULOS E 

PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE 
NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA FACULDADE DE 
ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO 
PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Con-
tabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo torna 

Rubano - Proc. 2013.1.109.16.3, Leandro Silva Medrano - 
Proc. 2013.1.119.16.9, Manoela Rossinetti Rufoni - Proc. 
2013.1.117.16.6, Maria Fernanda Derntl - Proc. 2013.1.7.16.6, 
Nilce Cristina Aravecchia Botas - Proc. 2013.1.113.16.0, Patrí-
cia Rodrigues Samora - Proc. 2013.1.116.16.0, Pedro Paulo 
Palazzo de Almeira - Proc. 2013.1.5.16.3, Renata Maria de 
Almeida Martins - Proc. 2013.1.79.16.7, Ricardo Baitz - Proc. 
2013.1.125.16.9, Saide Kahtouni - Proc. 2013.1.126.16.5, Sidney 
Piochi Bernardini - Proc. 2013.1.105.16.8, terão início no dia 11 
de junho de 2013, com instalação às 09h. Integram a Comissão 
Julgadora, como membros titulares, os Professores Doutores: 
Marta Dora Grostein, presidente da referida Comissão e Suzana 
Pasternak, docente aposentada, ambas do Departamento de 
História da Arquitetura e Estética do Projeto da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Ulpiano Toledo Bezerra de Menezes, 
docente aposentado e Carlos Alberto de Moura Ribeiro Zeron, 
ambos docentes do Departamento de História da Faculdade de 
Filosofia Letras e Ciências Humanas, e Sara Feldman docente 
do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, todos professores da 
Universidade de São Paulo. Pelo presente ficam convocados os 
membros titulares da Comissão Julgadora e os candidatos para 
o início das provas a serem realizadas no prédio da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, no 
"campus" da Cidade Universitária "Armando de Salles Olivei-
ra". Assistência Técnica para Assuntos Acadêmicos da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

 MUSEU PAULISTA
 Edital MP 14/2013
RESULTADO FINAL/CLASSIFICAÇÃO
O Museu Paulista da USP torna público o Resultado Final/

Classificação do Concurso Público para carreira do Grupo Supe-
rior I (Especialista em Pesquisa/Apoio de Museu) junto ao junto 
ao Departamento de Acervo e Curadoria /Serviço de Documenta-
ção e Iconografia apurado de acordo com os critérios divulgados 
no Edital MP 015/2012 de Abertura de Concurso Público.

Classificação Nome do Candidato Número do R.G Nota 
Final

1º RODRIGO MARTINS DOS SANTOS IRPONI 42137097X 
-  8,50

A classificação final foi aferida conforme critérios estabele-
cidos no item 11.7 do Edital de Abertura do Concurso Público.

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE 
RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABI-

LIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
O Diretor da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
comunica que, em sessão realizada em 24/04/2013, aprovou 
as seguintes inscrições ao concurso público de títulos e provas 
para provimento de um cargo de Professor Doutor, junto ao 
Departamento de Contabilidade, na especialidade: Contabi-
lidade Financeira, a que se refere o edital FEA-RP 014/2013, 
publicado no D. O. em 09/03/2013, bem como a composição da 
Comissão Julgadora:

Candidatos:
Ricardo Luiz Menezes da Silva
Flávio Leonel de Carvalho
Membros titulares:
Flávio Donizete Batistella – Professor Doutor da FEA-RP/

USP
Amaury José Rezende – Professor Doutor da FEA-RP/USP
Sirlei Lemes – Professora Doutora da Universidade Federal 

de Uberlândia
Tânia Regina Sordi Relvas – Professora Doutora da FEA/USP
Edilene Santana Santos – Professora Doutora da Fundação 

Getúlio Vargas-SP
Membros suplentes:
Carlos Roberto de Godoy – Professor Doutor da FEA-RP/USP
Mariana Simões Ferraz do Amaral Fregonesi – Professora 

Doutora da FEA-RP/USP
Bruno Meirelles Salotti – Professor Doutor da FEA/USP
Elionor Farah Jreige Weffort – Professora Doutora FECAP
Moisés Ferreira da Cunha – Professor Doutor Universidade 

Federal de Goiás
Fernando Dal-Ri Murcia – Professor Doutor da FEA/USP
Roberta Carvalho de Alencar – Professora Doutora da Uni-

versidade Federal do Ceará
Mauro Fernando Gallo – Professor Doutor da Fundação 

Escola de Comércio Álvares Penteado
 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇAO E CONTABI-

LIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
Edital FEA-RP 024/2013
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE TÍTULOS E 

PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE 
NO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA FACULDADE DE 
ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO 
PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Con-
tabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo torna 
público a todos os interessados que, de acordo com o decidido 
pela Congregação em sessão ordinária realizada em 24/4/2013, 
estarão abertas, no período de 29/4/2013 a 28/5/2013, das 
14h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, 
as inscrições ao concurso público de Título de Livre-Docente, no 
Departamento de Administração, para a área de conhecimento 
(especialidade), nos termos do Regimento Geral da USP e do 
Regimento da Faculdade de Economia, Administração e Conta-
bilidade de Ribeirão Preto, abaixo relacionada:

Especialidade: Recursos Humanos
1. Gestão Estratégica de Recursos Humanos;
2. Evolução histórica da administração de recursos huma-

nos: revisão e tendências;
3. Trabalho em grupo, motivação e liderança nas organi-

zações;
4. Cultura Organizacional;
5. Gestão de pessoas por competências;
6. Compensação;
7. Educação corporativa, treinamento e desenvolvimento de 

recursos humanos;
8. Avaliação de desempenho;
9. Aprendizagem organizacional e a gestão do conheci-

mento;
10. Gestão de carreira;
11. O movimento sindical – aspectos históricos, tendências 

atuais e o processo de negociação trabalhista.
Bibliografia Livre.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto, no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 
Ribeirão Preto conforme Resolução 5897 de 22 de dezembro 
de 2010.

1. As inscrições serão feitas na Seção de Apoio Acadêmico 
desta Faculdade, situada à Avenida Bandeirantes, 3900, Prédio 
FEA-RP, Bloco B2, sala 40, em Ribeirão Preto, devendo o can-
didato apresentar requerimento dirigido ao Diretor da FEA-RP, 
contendo: nome, filiação, naturalidade, endereço residencial, 
endereço eletrônico, área de conhecimento (especialidade) do 
Departamento a que concorre e número do edital, acompanhado 
dos seguintes documentos:

I - memorial circunstanciado, em dez cópias, no qual sejam 
comprovados os trabalhos publicados, como dissertação, tese, 
artigos, livros etc., as atividades realizadas pertinentes ao 
concurso e as demais informações que permitam avaliação de 
seus méritos, devendo salientar o conjunto de suas atividades 
didáticas e contribuições para o ensino. Os comprovantes dos 
trabalhos acadêmicos produzidos deverão ser acompanhados 
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