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pelo candidato e, uma vez efetivado, não haverá devolução 
do valor pago, exceção feita ao candidato que comprovar a 
doação de sangue em conformidade com a Lei n° 12.147, de 
12/12/2005, e na forma estabelecida no item 6.5.1

6.5.1. Para ter direito à isenção, o candidato deverá compro-
var a doação de sangue a órgão ou entidade credenciada pela 
União, pelo Estado ou por Município em número não inferior a 
3 (três) vezes durante os 12 (doze) meses anteriores ao fim das 
inscrições. O requerimento instruído com o boleto bancário (não 
pago) e o documento expedido pela entidade coletora deverão 
ser entregues pessoalmente no endereço e horário citados no 
item 6.3.8 durante o período das inscrições.

6.5.2. O candidato doador de sangue que cumprir o disposto 
no item 6.5.1. terá a sua inscrição no presente certame validada 
pela Seção de Pessoal da Unidade/Órgão, devendo acompanhar 
a publicação do Aviso de Inscrição na imprensa oficial e a 
divulgação da Lista de Inscritos na internet, conforme disposto 
no item 6.3.7 e, caso detecte algum problema em sua inscrição, 
deverá pleitear a sua regularização em consonância com o 
disposto no item 6.3.8.

7. Dos candidatos com deficiência
7.1. Em atendimento ao disposto no artigo 37, inciso VIII, 

da Constituição Federal, será reservado aos candidatos com 
deficiência o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas exis-
tentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do presente 
concurso público, nos termos da Lei nº 7.853/89, regulamentada 
pelo Decreto n° 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.296/04.

7.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que 
se enquadrarem nas categorias discriminadas no artigo 4º do 
Decreto nº 3.298/99 e suas alterações e na Súmula nº 377 do 
Superior Tribunal de Justiça (DJe de 5/5/2009).

7.3. De acordo com o art. 43 do Decreto nº 3.298/99, duran-
te a realização do certame, a Unidade/Órgão responsável pela 
abertura do concurso público terá a assistência de uma Equipe 
Multiprofissional que será composta por 6 (seis) servidores, 
dentre os quais 3 (três) deverão ser profissionais capacitados e 
atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo um deles 
médico, e 3 (três) integrantes da carreira objeto do presente 
certame.

7.4. À referida Equipe Multiprofissional caberá a avaliação, 
durante o período de experiência, da compatibilidade entre as 
atribuições da função e a deficiência declarada pelo candidato, 
devendo emitir parecer observando: as informações prestadas 
pelo candidato no ato da inscrição, a natureza das atribuições 
e tarefas essenciais da função a desempenhar, a viabilidade das 
condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de 
trabalho na execução das tarefas, a possibilidade de uso, pelo 
candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente 
utilize e a CID e outros padrões reconhecidos nacional e inter-
nacionalmente.

7.5. À pessoa com deficiência é assegurado o direito de ins-
crição no presente concurso público, em igualdade de condições 
com os demais candidatos, para o preenchimento de vaga na 
função de Auxiliar de Laboratório cujas atribuições sejam con-
sideradas compatíveis com a deficiência declarada pelo candi-
dato, em avaliação a ser realizada pela Equipe Multiprofissional 
durante o período de experiência (itens 7.2 e 7.3).

7.6. Para gozar dos benefícios da reserva legal, no perí-
odo de inscrição de 05 a 12/08/2013, deve o candidato com 
deficiência declará-la, por escrito, apresentando laudo médico 
recente que ateste a espécie e o grau ou nível da deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa 
da deficiência, através da entrega pessoal da documentação à 
Seção de Expediente da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
da USP, situada na Av. Prof. Lineu Prestes, nº 580, Bloco 13A, das 
08:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira, ou via SEDEX, 
postado impreterivelmente até o último dia de inscrição, para 
o referido endereço.

7.7. O candidato com deficiência, resguardadas as con-
dições especiais previstas no Decreto Federal n° 3.298/99, 
particularmente em seu artigo 40, participará do concurso em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 
aprovação, à nota mínima exigida e ao horário e ao local de 
aplicação das provas.

7.8. O candidato com deficiência que, nos dias de realização 
da(s) prova(s) do concurso público, necessitar de tratamento 
diferenciado e/ou de tempo adicional, deverá requerê-lo, indican-
do as condições diferenciadas e/ou o tempo adicional, através da 
apresentação de requerimento escrito com justificativa acompa-
nhada de parecer emitido por especialista da área de deficiência 
a ser entregue ou enviado, por SEDEX, impreterivelmente até o 
último dia de inscrição, no endereço citado no item 7.6.

7.9. O atendimento às condições diferenciadas de que trata 
o item 7.8. ficará sujeito à análise da viabilidade e da razoabili-
dade do pedido pela Equipe Multiprofissional.

7.10. À Seção de Pessoal da Unidade/Órgão competirá 
providenciar o levantamento dos locais, tipos de prova e equi-
pamentos especiais necessários ao pleno acesso dos candidatos 
com deficiência e a efetivação das condições necessárias à rea-
lização das provas, bem como eventual colaboração de pessoas 
especializadas na comunicação ou no auxílio de determinadas 
deficiências.

7.11. O candidato com deficiência que, dentro do período de 
inscrição, não atender ao disposto no item 7.6. será considerado 
como pessoa sem deficiência e participará do concurso público 
sem direito à reserva legal.

7.12. O candidato com deficiência que, dentro do período de 
inscrição, não atender ao disposto no item 7.8. não terá a prova 
preparada segundo as condições diferenciadas de que necessite.

7.13. A publicação do resultado final do presente concurso 
publico será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pon-
tuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com 
deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes últimos.

7.14. Não havendo candidatos com deficiência inscritos, 
aprovados e classificados ou cuja deficiência tenha sido avaliada 
incompatível com as atribuições da função durante o período de 
experiência pela Equipe Multiprofissional, as vagas a eles reser-
vadas serão preenchidas pelos demais aprovados, com estrita 
observância da ordem classificatória da lista definitiva.

8. Das Provas
8.1. O concurso público constará das seguintes etapas:
1ª Prova de Múltipla Escolha (eliminatória) com 20 questões 

objetivas, sendo 06 questões de português, 06 questões de mate-
mática, 06 questões de ciências e 02 de informática, valendo 0,5 
pontos cada questão;

2ª Prova Dissertativa (eliminatória) com 10 questões discur-
sivas, sendo 03 questões de português, 03 questões de mate-
mática, 03 questões de ciências e 01 questão de informática, 
valendo 1,0 ponto cada questão;

3ª Prova Prática (eliminatória) que constará de 10 itens 
relacionados a laboratórios, valendo 1,0 ponto cada. O candi-
dato demonstrará na prática os seus conhecimentos sobre a 
Identificação de vidrarias, equipamentos, demais utensílios de 
laboratório e equipamentos de segurança individual (EPI).

8.2. A Prova de Múltipla Escolha e a Prova Dissertativa 
versarão sobre o programa abaixo:

Matemática: as quatro operações básicas, porcentagem, 
potenciação, equação do 1º grau, razão e proporção.

Português: interpretação de Texto, sinônimo, antônimo, 
substantivos, pontuação, ortografia, concordância verbal, prono-
mes, acentuação gráfica, singular e plural.

Ciências: recursos naturais, ecologia, ecossistemas e cadeia 
alimentar, seres vivos e astronomia.

Informática: sistema operacional Windows XP, programas 
Word, Excel, Power Point e versão 2007, correio eletrônico e 
internet.

8.3. A Prova Prática terá o conteúdo abaixo discriminado:
Identificação de vidrarias, identificação de equipamentos 

(autoclave, pHmetro, fluxo unidirecional, estufa bacteriológica, 

4.1. O candidato aprovado no presente concurso público 
será contratado se atender às exigências para o desempenho da 
função no momento da convocação para contratação, devendo 
apresentar a documentação comprobatória completa estabele-
cida no item 14.1. no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado do 
primeiro dia útil seguinte ao da publicação da Convocação para 
Contratação na Imprensa Oficial, sob pena de ser considerado 
desistente do concurso público.

5. São atribuições da função descritas no Plano de Classifi-
cação de Funções – P.C.F. da Universidade de São Paulo:

Sumária:
Auxiliar nos trabalhos desenvolvidos nos laboratórios e/

ou instalações de apoio ao ensino, pesquisa e extensão, envol-
vendo a preparação de materiais e equipamentos, relativos ao 
tratamento de animais, água, procedimentos de necropsia, entre 
outros, sob orientação.

Detalhada:
• Prestar apoio nas atividades de ensino, pesquisa e exten-

são, conforme a programação da área de atuação.
• Preparar instalações/locais, equipamentos, produtos quí-

micos, produtos vegetais e materiais necessários às atividades 
em desenvolvimento, segundo procedimentos pré-estabelecidos.

• Proceder à lavagem e à secagem do material de laborató-
rio e à limpeza de instalações e equipamentos.

• Receber, preparar e distribuir materiais destinados às 
atividades dos laboratórios.

• Auxiliar na recepção e registro de cadáveres, bem como na 
sua recomposição para remoção final.

• Efetuar o tratamento e o controle da água de reservatórios 
e de conjuntos aquáticos em geral, aplicando produtos e técnicas 
adequados.

• Auxiliar nos trabalhos próprios de criação e tratamento 
de animais de laboratório, incluindo limpeza e higienização de 
materiais específicos para produção e experimentação animal 
como gaiolas, bebedouros, estantes, gaioleiros etc.

• Auxiliar no controle de estoque dos materiais necessários 
à área de atuação, tomando as providências necessárias para 
sua reposição.

• Manter atualizados os arquivos de registros e documentos.
• Organizar e controlar o almoxarifado.
• Fazer solicitações de compras.
• Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedi-

mentos de biossegurança e/ou segurança do trabalho.
• Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza 

dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem 
como do local de trabalho.

• Executar tratamento e descarte de resíduos de materiais 
provenientes de aulas e experimentos.

• Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade 
ou a critério de seu superior.

6. Das Inscrições
6.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e 

a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
edital, em relação às quais não poderá ser alegado desconhe-
cimento.

6.2. As inscrições deverão ser efetuadas no período de 05 
a 12/08/2013, exclusivamente, por meio da Internet, para tanto 
sendo necessário o preenchimento e a transmissão da ficha de 
inscrição, bem como o pagamento da taxa de inscrição no valor 
de R$ 28,00 (Vinte o oito reais), conforme disposto no item 6.3.

6.3. A inscrição deverá ser realizada pela Internet até 17:00 
horas do dia 12/08/2013, mediante acesso ao site: https://uspdi-
gital.usp.br/marteweb link: Concurso Público, com a observância 
rigorosa dos seguintes procedimentos:

- Leitura da íntegra do presente edital e preenchimento 
completo da ficha de inscrição, devendo ser seguidas as seguin-
tes etapas:

1º) escolher o campus;
2º) escolher a função, clicando em Avançar;
3º) optar pelo presente concurso público objeto do Edital 

FCF 05/2013;
4º) informar o CPF e a data de nascimento, clicando em 

Avançar;
5º) preencher todos os campos obrigatórios da ficha e
6º) inscrever-se (ATENÇÃO: após a inscrição, o candidato 

NÃO poderá alterar os dados da ficha);
7º) gerar e imprimir o boleto bancário no valor de R$ 28,00 

(vinte o oito reais) e utilizá-lo para o pagamento da taxa de 
inscrição até a data limite para o encerramento das inscrições.

6.3.1. As informações prestadas na ficha de inscrição preen-
chida via Internet devem ser verdadeiras e são de inteira respon-
sabilidade do candidato que fica ciente de que qualquer falsa 
informação, omissão ou erro implicará em sua exclusão do con-
curso público, a qualquer momento, e sujeição às penas da lei.

6.3.2. Em caso de feriado ou evento que acarrete o 
fechamento das agências bancárias na localidade em que 
se encontrar o candidato, o boleto bancário deverá ser pago 
antecipadamente.

6.3.3. Não serão aceitas inscrições via Internet cujo paga-
mento ocorra por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-
símile, transferência eletrônica, DOC, DOC eletrônico, ordem de 
pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional 
e/ou extemporânea, ou por qualquer outra via que não a especi-
ficada no item 6.3. deste edital.

6.3.4. O único comprovante de inscrição via internet aceito 
será o boleto bancário devidamente quitado, não sendo neces-
sária a entrega da ficha de inscrição.

6.3.5. Não serão aceitas as inscrições via Internet cujos 
pagamentos da taxa forem efetuados após a data do encerra-
mento das inscrições, não sendo devido ao candidato qualquer 
ressarcimento da importância paga extemporaneamente.

6.3.6. A Universidade de São Paulo não se responsabiliza por 
inscrições via Internet não recebidas por motivos de ordem técni-
ca dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitem a transferência de dados.

6.3.7. Após o encerramento das inscrições, será publicado 
Aviso de Inscrição no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
do dia 22/08/2013 informando encontrar-se disponível no site: 
www.fcf.usp.br/drh, o comunicado de confirmação de inscrição 
no presente concurso público com o nome dos candidatos cujas 
inscrições tiverem sido efetivadas ou validadas pela Seção de 
Pessoal da Unidade/Órgão em conformidade com o disposto nos 
itens 6.5., 6.5.1. e 6.5.2. abaixo.

6.3.8. Caso seja detectado algum problema na inscrição via 
Internet, o candidato terá o prazo de 2 (dois) dias úteis conta-
dos a partir do dia útil seguinte ao da publicação do aviso de 
Inscrição no Diário Oficial do Estado de São Paulo para pleitear 
a regularização de sua inscrição, sob pena de ser considerado 
desistente do concurso público, por meio da apresentação de 
requerimento escrito acompanhado do comprovante do paga-
mento da taxa de inscrição a ser entregue na Seção de Expedien-
te da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, situada na Av. Prof. 
Lineu Prestes, nº 580, Bloco 13 A, das 08:00 às 17:00 horas ou 
do envio de e-mail com o comprovante do pagamento da taxa de 
inscrição anexado, para o endereço eletrônico svpesfcf@usp.br

6.3.9. Se houver deferimento de pedido de regularização 
de inscrição apresentados na forma estabelecida no item 6.3.8, 
Nova Lista de Inscritos com o nome de todos os candidatos que 
tiveram sua inscrição efetivada, será disponibilizada no site 
indicado no item 6.3.7.

6.3.10. O candidato deverá acompanhar o andamento do 
presente concurso público a fim de tomar conhecimento da data, 
local ou horário que vier a ser fixado para a Prova de Múltipla 
Escolha por meio da publicação do Edital de Convocação para 
a Prova no Diário Oficial do Estado de São Paulo e, sem caráter 
oficial, do site referido no item 6.3.7.

6.4. O descumprimento das instruções para a inscrição via 
Internet, implicará em sua não efetivação.

6.5. Não serão aceitos pedidos de isenção ou redução do 
pagamento da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado 

Naja Brandão Santana, Herick Fernando Moralles e Luiz Ricardo 
Kabbach de Castro, sendo indicado, por unanimidade, o Doutor 
LUIZ RICARDO KABBACH DE CASTRO para o provimento do 
cargo/claro retrocitado.

A Congregação da EESC da USP, em sessão de 2/8/2013, 
homologou o Relatório da Comissão Julgadora do concurso em 
referência.

Assistência Técnica Acadêmica da Escola de Engenharia de 
São Carlos da Universidade de São Paulo, em 2/8/2013.

 ESCOLA POLITÉCNICA
 Comunicado EP-099/2013
Retificação do Edital EP-067/2013, publicado no DOE de 

11/06/2013
Onde lê-se:
2. ...recebendo o salário de R$ 3.834,71...
Leia-se:
2. . ...recebendo o salário de R$ 1.592,11.

 FACULDADE DE ARQUITETURA 
E URBANISMO
 Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Departamento de Tecnologia da Arquitetura
Edital ATAAc 029/2013
Referente ao Edital ATAAc 004/2013
As provas do Concurso de títulos e provas visando o 

provimento de 01(um) cargo de Professor Doutor, referência 
MS-3.1, em RDIDP, junto à área de Conhecimento Confor-
to Ambiental do Departamento de Tecnologia da Arquitetura 
da FAUUSP, Edital ATAAc 004/2013, processo de abertura 
nº 13.1.68.16.5 no qual estão inscritos os candidatos Dou-
tores: Christian dos Santos – Proc. 2013.1.370.16.3, Lineu 
Passeri Júnior – Proc. 2013.1.369.16.5, Maria de Fátima Ferreira 
Neto – Proc. 2013.1.311.16.7, Patrícia Bertacchini Sala – Proc. 
2013.1.405.16.1, Ranny Loureiro Xavier Nascimento Michalski 
– Proc. 2013.1.333.16.0, Walter José Ferreira Galvão – Proc. 
2013.1.399.16.1, terá início no dia 26 de agosto de 2013, 
com instalação às 09:00h. Integram a Comissão Julgadora, 
como membros titulares, os Professores Doutores: Fábio Mariz 
Gonçalves do Departamento de Projeto e Presidente da referida 
Comissão, Anésia Barros Frota docente aposentada, Artur Simões 
Rozestraten ambos do Departamento de Tecnologia da Arquite-
tura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo, Márcio Henrique de Avelar Gomes docente da 
Universidade de Brasília – Gama e Virgínia Maria Dantas de 
Araújo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e como 
Membros Suplentes os Professores Doutores Nuno de Azevedo 
Fonseca do Departamento de Projeto e Joana Carla Soares Gon-
çalves do Departamento de Tecnologia da Arquitetura, ambos da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 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 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 Projeto
Edital ATAAc 030/2013 - CONVOCAÇÃO
Referente ao Edital ATAAc 063/2012
As provas do concurso de títulos e provas visando o pro-

vimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor 1, referência 
MS-3.1, em RDIDP, em decorrência da aposentadoria do Profes-
sor Doutor: Júlio Maia de Andrade, cargo código nº 1230611, 
distribuído por meio da Portaria GR - 5712/2012, junto à área de 
conhecimento de Desenho Industrial do Departamento de Proje-
to da FAUUSP. Processo de abertura nº 2012.1.1832.16.0 no qual 
estão inscritos os candidatos Doutores: Artur Grisanti Mausbach 
- Proc. 2013.1.332.16.4, Tatiana Sakurai - Proc. 2013.1.364.16.3 
e Patricia Bertacchini Sala - Proc. 2013.1.359.16.3, terá início no 
dia 27 de agosto de 2013, com instalação às 09h00. Integram 
a Comissão Julgadora, como membros titulares, os Professores 
Doutores: Luis Antonio Jorge, Presidente da referida Comissão; 
Giorgio Giorgi Jr., ambos docentes do Departamento de Projeto; 
Claudia Terezinha de Oliveira Andrade, ambos docentes ativos da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Silvio Burrattino Melhado 
da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e David 
Moreno Sperling do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Uni-
versidade de São Paulo, todos docentes efetivos da Universidade 
de São Paulo, como membros suplentes, os professores Doutores: 
Alessandro Ventura docente aposentado do Departamento de 
Projeto e Roberta Consentino Kronka do Departamento de 
Tecnologia da Arquitetura, docente ativa, ambos da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo 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 Univer-
sitária "Armando de Salles Oliveira". Assistência Técnica para 
Assuntos Acadêmicos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo.

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS
 Edital FCF 05/2013
ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO
A Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de 

São Paulo torna pública a abertura de concurso público para 
o preenchimento de 1 vaga na carreira do Grupo Básico 1 A 
(Auxiliar de Laboratório) e outras que surgirem durante o prazo 
de validade deste edital, junto ao Departamento de Tecnologia 
Bioquímico-Farmacêutica.

Em virtude do quantitativo inicial oferecido, não haverá 
reserva de vagas às pessoas com deficiência para preenchimen-
to imediato, ficando reservado o percentual de 5% (cinco por 
cento) em face da classificação obtida, em atendimento à Lei 
nº 7.853/89 e ao Decreto nº 3.298/99, relativamente ao total de 
vagas surgidas durante o prazo de validade deste edital.

1. A contratação será sob o Regime da CLT, em jornada 
de trabalho de 40 horas semanais. O horário de trabalho será 
estabelecido pela Universidade de São Paulo de acordo com suas 
necessidades, podendo ser diurno, noturno, misto, em regime de 
plantões ou em escala de revezamento.

2. Superado o período de experiência de 90 dias, o contrato 
de trabalho passará a viger por tempo indeterminado (§ único 
art. 445 da CLT).

3. O salário para o mês de Maio/2013 é de R$ 1.863,60. O 
que corresponde ao salário inicial da carreira do Grupo B 1 A.

4. São exigências para o desempenho da função:
- Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou ser cidadão 

português em gozo das prerrogativas previstas no art. 12 da 
Constituição Federal e demais disposições de lei.

- Possuir 18 anos completos;
- Ensino Fundamental Completo;
- Conhecimentos básicos de informática (Sistema Operacio-

nal Windows XP; Programas Word, Excell, Power Point, versão 
2007; Correio eletrônico e Internet);

- Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação 
eleitoral e, se do sexo masculino, do Serviço Militar;

- Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público em 
consequência de processo administrativo (por justa causa ou a 
bem do serviço público);

- Não ocupar cargo, emprego ou função pública, ressalvadas 
as hipóteses de acumulação previstas no art. 37, inciso XVI, da 
Constituição Federal e no Decreto Estadual nº 41.915/1997;

- Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas 
no presente edital.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM 
DE RIBEIRÃO PRETO
 COMUNICADO DE ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÃO E DESIGNA-

ÇÃO DE COMISSÃO JULGADORA
Atendendo ao disposto no artigo 166 do Regimento Geral 

da Universidade de São Paulo, a Congregação, em sua 367ª 
sessão ordinária, realizada em 1º de agosto de 2013, apreciou, 
quanto ao aspecto formal, a inscrição da Profª Drª Edilaine 
Cristina da Silva Gherardi Donato, no concurso para obtenção 
do título de Livre-Docente junto ao Departamento de Enferma-
gem Psiquiátrica e Ciências Humanas, na área de Enfermagem 
Psiquiátrica, com base nos programas das disciplinas ERP 311 
Cuidado Integral em Saúde Mental e Enfermagem Psiquiátrica; 
ERP 312 Cuidado Integral em Saúde Mental II; ERP 227 Cuidados 
em Saúde Mental; ERP 218 Cuidado Integral em Saúde Mental 
I e ERP 5731 Relacionamento Interpessoal Enfermeiro-Paciente, 
regido pelo Edital ATAC/SCAPAC 24/2013, considerando-a apro-
vada.

Na oportunidade, também compôs a Comissão Julgadora, 
a saber:

MEMBROS EFETIVOS
Profª Drª Rosana Aparecida Spadoti Dantas – (Presidenta)
Professor Associado do Departamento de Enfermagem Geral 

e Especializada da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP
Profª Drª Ana Maria Pimenta Carvalho
Professor Associado do Departamento de Enfermagem 

Psiquiátrica e Ciências Humanas da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto/USP

Profª Drª Luciana de Almeida Colvero
Professor Associado do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Psiquiátrica da Escola de Enfermagem/USP
Profª Drª Márcia Aparecida Ferreira de Oliveira
Professor Associado do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Psiquiátrica da Escola de Enfermagem/USP
Profª Drª Maria Inês Monteiro
Professor Associado do Departamento de Enfermagem 

da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de 
Campinas

MEMBROS SUPLENTES
Prof. Dr. Carlos Renato Tirapelli
Professor Associado do Departamento de Enfermagem 

Psiquiátrica e Ciências Humanas da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto/USP

Prof. Dr. Manoel Antônio dos Santos
Professor Associado do Departamento de Psicologia e Edu-

cação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto/USP

Profª Drª Isabel Cristina Kowal Olm Cunha
Professor Associado do Departamento de Enfermagem 

Coletiva da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade 
Federal de São Paulo

Considerando o que determina o parágrafo único do artigo 
166 do Regimento Geral da Universidade de São Paulo, o refe-
rido concurso deverá ser realizado no prazo máximo de cento 
e vinte dias, após a aceitação da inscrição, que será contado a 
partir da sua publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

 COMUNICADO DE ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÃO E DESIGNA-
ÇÃO DE COMISSÃO JULGADORA

A Congregação, em sua 367ª sessão ordinária, realizada em 
1º de agosto de 2013, apreciou, quanto ao aspecto formal, a 
inscrição da Profª Drª Fabiana Villela Mamede, no concurso para 
obtenção do título de Livre-Docente junto ao Departamento de 
Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública, na área de Assis-
tência à Saúde da Mulher no Ciclo Vital, com base nos programas 
das disciplinas ERM304 - Cuidado Integral à Mulher; ERM5713 
- Mulher, Cultura e Sociedade, regido pelo Edital ATAC/SCAPAC 
25/2013, considerando-a aprovada.

Na oportunidade, também compôs a Comissão Julgadora, 
a saber:

MEMBROS EFETIVOS
Profª Drª Ana Márcia Spanó Nakano – (Presidenta)
Professor Titular do Departamento de Enfermagem Mater-

no-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo

Profª Drª Maria José Clapis
Professor Associado do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

Profª Drª Maria Luiza Gonzales Riesco Bellini
Professor Associado do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Psiquiátrica da Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo

Profª Drª Luiza Akiko Komura Hoga
Professor Associado do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Psiquiátrica da Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo

Profª Drª Rosângela da Silva Santos
ProfessorAdjunta do Centro Biomédico da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
MEMBROS SUPLENTES
Profª Drª Ana Maria de Almeida
Professor Associado do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

Profª Drª Sônia Maria Junqueira Vasconcellos de Oliveira
Professor Associado do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Psiquiátrica da Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo

Profª Drª Cristina Maria Garcia de Lima Parada
Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem da 

Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho

Considerando o que determina o parágrafo único do artigo 
166 do Regimento Geral da Universidade de São Paulo, o refe-
rido concurso deverá ser realizado no prazo máximo de cento 
e vinte dias, após a aceitação da inscrição, que será contado a 
partir da sua publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Comunicado ATAc-55/2013
Realizou-se, na Escola de Engenharia de São Carlos da 

Universidade de São Paulo, no período de 15 a 18/7/2013, o con-
curso para provimento do cargo/claro nº 1007840, de Professor 
Doutor, referência MS-3, em RDIDP, no Departamento de Enge-
nharia de Produção, junto à Área de Conhecimento Economia e 
Engenharia de Produção (ref.: edital ATAc-34/2012, publicado no 
D.O.E. de 21/9/2012).

A Comissão Julgadora foi assim constituída: Professor 
Titular João Fernando Gomes de Oliveira, do Departamento de 
Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de São Carlos; 
Professor Doutor Eduardo de Senzi Zancul, da Escola Politécnica; 
Professor Titular Sergio Kannebley Júnior, da Faculdade de Eco-
nomia e Administração de Ribeirão Preto, todos da USP; Profes-
sora Doutora Ana Lúcia Vitale Torkomian e Professor Associado 
Hildo Meirelles de Souza Filho, ambos da Universidade Federal 
de São Carlos.

Diante do quadro de notas e médias, anexado ao proces-
so do concurso, sob número 2012.1.3420.18.7 (volume 3 do 
processo 2012.1.2732.18.7), constatou-se a habilitação dos 
Doutores Camila Fernanda Bassetto, Enzo Barberio Mariano, 
Selene de Souza Siqueira Soares, Marina Barboza Camargo, 
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