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178667 de Professor Titular em concurso. O parecer foi homolo-
gado por unanimidade pela Congregação da Faculdade de Filo-
sofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo, em reunião de 08/08/2013. A Comissão Julgadora esteve 
assim constituída: Profs. Drs. Oswaldo Baffa Filho (presidente) 
– Professor Titular do Departamento de Física da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto/USP; Adnei Melges 
de Andrade - Professor Titular do Instituto de Eletrotécnica e 
Energia da Universidade de São Paulo; Luiz Nunes de Oliveira 
- Professor Titular do Departamento de Física e Informática do 
Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo; 
Oscar Nassif de Mesquita - Professor Titular do Departamento de 
Física do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de 
Minas Gerais; Ricardo Magnus Osório Galvão - Professor Titular 
do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da 
Universidade de São Paulo (2012.1.1189.59.3).

 COMUNICADO ATAc 048/13 – HOMOLOGAÇÃO
A Comissão Julgadora do concurso de Professor Doutor 

junto ao Departamento de Física, na Área Experimental de 
Física Aplicada à Medicina e Biologia, nos termos do Edital ATAc 
025/2012, publicado no Diário Oficial do Estado de 12/12/2012, 
emitiu parecer em 31/07/2013, habilitando e indicando, por 
unanimidade, a Dra. Renata Ferranti Leoni para provimento 
do cargo/claro 1231162 de Professor Doutor em concurso. O 
parecer foi homologado por unanimidade pela Congregação da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, em reunião de 08/08/2013. A Comis-
são Julgadora esteve assim constituída: Profs. Drs. Antonio Clau-
dio Tedesco (presidente) - Professor Titular do Departamento de 
Quimica da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo; Antonio José da Costa Filho 
- Professor Associado 3 do Departamento de Física da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo; Fernando Lázaro Freire Junior - Professor Titular 
do Departamento de Física do Centro Técnico-Científico da Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Valmor Roberto 
Mastelaro - Professor Associado 3 do Departamento de Física e 
Ciências dos Materiais do Instituto de Física de São Carlos da 
Universidade de São Paulo; Antonio Adilton Oliveira Carneiro - 
Professor Associado 3 do Departamento de Física da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo (12.1.2148.59.9).

 COMUNICADO ATAc 049/13 – HOMOLOGAÇÃO
A Comissão Julgadora do concurso de Professor Doutor 

junto ao Departamento de Biologia, na Área de Conhecimento 
em Metodologia de Ensino de Ciências e Estágios Supervi-
sionados, com ênfase em Ensino de Ciências, nos termos do 
Edital ATAc 024/2012, publicado no Diário Oficial do Estado 
de 12/12/2012, emitiu parecer em 05/07/2013, habilitando e 
indicando o Dr. Marcelo Pereira para provimento do cargo/
claro 1098390 de Professor Doutor em concurso. O parecer foi 
homologado por unanimidade pela Congregação da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo, em reunião de 08/08/2013. A Comissão Julgadora 
esteve assim constituída: Profs. Drs. Marcelo Tadeu Motokane 
(presidente) - Professor Doutor 2 do Departamento de Biologia 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo; Fernanda da Rocha Brando 
Fernandez - Professora Doutora do Departamento de Biologia 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo; Taitiâny Kárita Bonzanini - Pro-
fessora Doutora do Departamento de Economia, Administração 
e Sociologia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" 
da Universidade de São Paulo; José Artur Barroso Fernandes - 
Professor Adjunto do Departamento de Metodologia de Ensino 
do Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade 
Federal de São Carlos; Joana de Jesus Andrade - Professora 
Doutora do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
(12.1.2047.59.8).

 COMUNICADO ATAc 050/13
Em sua 349.ª reunião ordinária, realizada aos 08 de agosto 

de 2013, a Congregação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo apro-
vou, por unanimidade, a lista complementar de nomes para a 
Comissão Julgadora do Concurso de Professor Doutor, junto 
ao Departamento de Química, na Área de Conhecimento em 
Físico-Química, nos termos do Edital ATAc 026/2012, publicado 
no Diário Oficial do Estado de 11/12/2012. Comissão Julgadora 
Suplementar: Profs. Drs. Mauro Carlos Costa Ribeiro – Professor 
Associado do Departamento de Química Fundamental do Insti-
tuto de Química da Universidade de São Paulo; Miguel Jafelicci 
Junior – Professor Titular do Departamento Físico-Química do 
Instituto de Química de Araraquara da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”; Antonio Carlos Borin – Pro-
fessor Associado do Departamento de Química Fundamental 
do Instituto de Química da Universidade de São Paulo; Celso 
Aparecido Bertran – Professor Associado do Departamento de 
Físico-Química do Instituto de Química da Universidade Estadual 
de Campinas; Pedro Luiz Onófrio Volpe – Professor Titular do 
Departamento de Físico-Química do Instituto de Química da 
Universidade Estadual de Campinas; Nelson Henrique Morgon 
– Professor Associado do Departamento de Físico-Química do 
Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas; Inês 
Joekes – Professora Titular do Departamento de Físico-Química 
do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas; 
Fernando Luis Barroso da Silva – Professor Associado do Depar-
tamento de Física e Química da Faculdade de Ciências Farma-
cêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Carlos 
Frederico de Oliveira Graeff – Professor Titular do Departamento 
de Física da Faculdade de Ciências de Bauru da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”; Roberto Mendonça 
Faria – Professor Titular do Departamento de Física e Ciência dos 
Materiais do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de 
São Paulo; Roberto Rittner Neto – Professor Titular aposentado 
do Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química 
da Universidade Estadual de Campinas; Eloi da Silva Feitosa - 
Professor Adjunto do Departamento de Física do Instituto de 
Biociências, Letras e Ciências Exatas de São José do Rio Preto 
da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”; 
Maria Isabel Felisberti - Professor Titular do Departamento de 
Físico-Química do Instituto de Química da Universidade Estadual 
de Campinas (12.1.2204.59.6).

 COMUNICADO ATAc 051/13
Em sua 349a Reunião Ordinária, realizada aos 08 de agosto 

de 2013, a Congregação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo aprovou 
o pedido de inscrição ao concurso de Livre Docência do Prof. 
Dr. Maurício dos Santos Matos, junto ao Departamento de Edu-
cação, Informação e Comunicação, na Área de Conhecimento: 
Metodologia do Ensino de Química, nos termos do Edital ATAc 
009/13, publicado no Diário Oficial do Estado de 26/02/2013. 
Na mesma sessão, a Congregação indicou a seguinte Comissão 
Julgadora para esse concurso: TITULARES - Profs. Drs. Marcus 
Vinícius da Cunha - Professor Associado do Departamento de 
Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 
Yassuko Iamamoto - Professora Titular do Departamento de 
Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo; Paulo Alves Porto - Profes-
sor Associado do Departamento de Química Fundamental do 
Instituto de Química da Universidade de São Paulo; Dalva Maria 
Bianchini Bonotto - Professora Adjunta do Departamento de 
Educação do Instituto de Biociências da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de Rio Claro; Salete 
Linhares Queiroz - Professora Associada do Departamento de 
Físico-Química do Instituto de Química de São Carlos da Uni-
versidade de São Paulo. SUPLENTES: Profs. Drs. José Marcelino 
de Rezende Pinto - Professor Associado do Departamento de 
Educação, Informação e Comunicação da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 
Solange Puntel Mostafa - Professora Associada do Departamen-

14.7. A Unidade/Órgão fixará a data para o início do 
exercício da função dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias 
contado do primeiro dia útil seguinte aquele em que o candi-
dato for considerado apto em exame médico pré-admissional 
realizado pelo SESMT/USP e, quando for o caso, autorizada a 
acumulação de cargo.

14.8. O candidato que não iniciar o exercício da função na 
data fixada pela Unidade/Órgão será considerado desistente do 
concurso público.

14.9. A contratação e o início do exercício da função objeto 
do presente concurso público para o candidato que já pertencer 
aos quadros funcionais da Universidade de São Paulo só será 
possível após a conclusão de aptidão em exame médico pré-
admissional e a apresentação de pedido de demissão relativo ao 
vigente contrato de trabalho ao Dirigente da Unidade/Órgão de 
lotação do servidor, sendo que a nova contratação ocorrerá nas 
condições previstas neste Edital.

14.10. Caso o candidato já tenha sido funcionário público, 
deverá apresentar declaração emitida pelo Órgão ao qual 
pertencia, com a data e o motivo do desligamento e não será 
contratado, se demitido ou exonerado do serviço público em 
consequência de processo administrativo (por justa causa ou a 
bem do serviço público).

14.11. Os conhecimentos de Informática e de Língua 
inglesa, ambos em nível básico, previstos como exigências para 
o desempenho da função no item 4 do presente Edital serão 
aferidos durante o período de experiência.

15. Das Disposições Finais
15.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e 

a aceitação tácita das instruções e condições estabelecidas no 
presente Edital em relação às quais não poderá alegar desco-
nhecimento.

15.2. A inexatidão das informações ou a irregularidade 
nos documentos, verificada a qualquer tempo, em especial por 
ocasião da contratação, acarretará a exclusão do candidato do 
concurso público, sem prejuízo das demais medidas de ordem 
administrativa, civil ou criminal.

15.3. O não atendimento, pelo candidato, das condições 
estabelecidas no presente Edital implicará em sua exclusão do 
concurso público, a qualquer tempo.

15.4. A falta de pagamento da taxa de inscrição, verificada 
a qualquer tempo, acarretará a exclusão do candidato do con-
curso público.

15.5. O candidato deverá manter atualizado seu endereço 
durante todo o prazo de validade do presente concurso público.

15.6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais altera-
ções, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a 
providência ou o evento que lhes disser respeito ou até a data 
da homologação do concurso público.

15.7. É de inteira responsabilidade do candidato acompa-
nhar os comunicados e demais publicações referentes a este con-
curso público através do Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Republicado por haver incorreções.
 COMUNICADO DE ESCOLHA DOS CAMPI UNIVERSITÁRIOS
A Vice-Reitoria Executiva de Administração da Universidade 

de São Paulo comunica as escolhas dos campi universitários 
pelos candidatos classificados no concurso público para a carrei-
ra de Nível Superior - ENGENHEIRO – Área: CIVIL – Especialida-
de: PROJETOS E OBRAS, objeto do Edital Seleção RH 222/2013 
de Abertura de Concurso Público publicado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo de 20/04/2013, conforme lista abaixo.

Classificação/Nome do Candidato/RG/Campus
1º - Thiago Luis Rodrigues da Silva - 436084016 – PIRAS-

SUNUNGA
2º - Cairo Lucas Pacheco Rodrigues - MG14571849 – SÃO 

CARLOS
3º - Haroldo Bernardes - 7352020 – PIRACICABA
4º - Felipe Regaçoni de Oliveira - 463325047 – SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 FACULDADE DE ARQUITETURA 
E URBANISMO
 Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Departamento de Projeto
Edital ATAAc 032/2013
Referente ao Edital ATAAc 065/2012
As provas do Concurso de títulos e provas visando o provi-

mento de 01(um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3.1, 
em RDIDP, junto à área de Conhecimento de Programação 
Visual do Departamento de Projeto da FAUUSP, Edital ATAAc 
065/2012, processo de abertura nº 12.1.1834.16.2 no qual estão 
inscritos os candidatos Doutores: Douglas Canjani de Araujo 
– Proc. 2013.1.248.16.3, Eleida Pereira de Camargo - Proc. 
2013.1.445.16.3, Ewely Branco Sandrin - Proc. 2013.1.438.16.7, 
Gil Garcia de Barros - Proc. 2013.1.444.16.7, Marly de Menezes 
Gonçalves - Proc. 2013.1.448.16.2, Miriam Mirna Korolko-
vas - Proc. 2013.1.222.16.4, Maria Teresa Kerr Saraiva - Proc. 
2013.1.451.16.3, Patricia Bertacchini Sala - Proc. 2013.1.453.16., 
terá início no dia 09 de setembro de 2013, com instalação 
às 09:00h. Integram a Comissão Julgadora, como membros 
titulares, os Professores Doutores: Vicente Gil Filho, Presidente 
da referida Comissão, Oreste Bortolli ambos do Departamento 
de Projeto, Jorge Bassani do Departamento de História da 
Arquitetura e Estética do Projeto da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo, Luise Weiss docente 
da Universidade de Campinas e Pelópidas Cypriano de Oliveira 
da Universidade Estadual Paulista e como Membros Suplentes 
os Professores Doutores Cibele Haddad Taralli do Departamento 
de Projeto e Artur Simões Rozestraten 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.

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTA-

BILIDADE
Terá início no dia 26 de agosto de 2013, às 7h, na Sala 

A-12, pavimento térreo do Prédio FEA-1, na Cidade Universitária 
Armando de Sales Oliveira, o concurso de Livre-Docência do 
Departamento de Administração, área de conhecimento “Admi-
nistração Geral”, aberto pelo edital 10/2013, no qual estão 
inscritos os candidatos Professores Doutores: Fábio Lotti Oliva 
e Gilmar Masiero.

A comissão julgadora é constituída pelos seguintes Profes-
sores Doutores: Eduardo Pinheiro Gondim de Vasconcellos (FEA-
USP), Fábio Frezatti (FEA-USP), Paulo Carlos Kaminski (EP-USP), 
Laércio Baptista da Silva (USCS) e Marcos Amatucci (ESPM).

Ficam, pelo presente edital, convocados os candidatos ins-
critos e a comissão julgadora.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, 
CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 COMUNICADO ATAc 047/13 – HOMOLOGAÇÃO
A Comissão Julgadora do concurso de Professor Titular 

junto ao Departamento de Física, na Área de Conhecimento: 
Física Aplicada à Medicina e Biologia, nos termos do Edital ATAc 
011/12, publicado no Diário Oficial do Estado de 11/07/2012 
emitiu parecer em 23/07/2013, habilitando os Professores Dou-
tores Marcelo Mulato, Alexandre Souto Martinez e Antônio José 
da Costa Filho e indicando, por unanimidade, o Professor Doutor 
Antônio José da Costa Filho para provimento do cargo/claro 

10.4. Na Prova Dissertativa, não serão consideradas escritas 
as questões ou trechos das questões discursivas que forem 
ilegíveis ou feitas a grafite.

10.4.1 A Prova Dissertativa será corrigida de forma anôni-
ma, sendo expressamente proibido ao candidato assinar a prova, 
sob pena de exclusão do concurso público.

10.5. A Prova Dissertativa somente será avaliada, se o can-
didato obtiver nota igual ou superior a 7 (sete) pontos na Prova 
de Múltipla Escolha.

11. Da classificação
11.1. Os candidatos que, em cada prova, obtiverem nota 

igual ou superior a 7 (sete) pontos serão considerados habilita-
dos, sendo convocados para a próxima etapa ou classificados no 
presente concurso público.

11.2. A nota de cada prova igual ou superior a 7 (sete) 
pontos será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
com a indicação do nome dos candidatos em ordem alfabética.

11.3. Caso a nota igual ou superior a 7 (sete) pontos não 
seja obtida por nenhum candidato em alguma das provas do 
presente concurso público, será publicado Edital de Resultado 
contendo tal informação.

11.4. Considera-se nota final, a nota atribuída à Prova de 
Múltipla Escolha (PME), com peso 3 (três), somada à Prova Dis-
sertativa (PD), com peso 7 (sete), obedecendo a fórmula:

[(PME * 3) + (PD * 7)] _
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11.5. Os candidatos aprovados no concurso público serão 

classificados em ordem decrescente, de acordo com sua nota 
final.

11.6. Será publicado no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo e no site: www.usp.br/drh link: funcionários/editais em 
andamento, o Edital de Resultado Final/Classificação con-
tendo uma lista geral e outra especial para as pessoas com 
deficiência(s), com a indicação do nome do(s) candidato(s), do 
número do Registro Geral – R.G., da nota final e da classificação.

11.7. No caso de igualdade de nota final, o desempate será 
feito, sucessivamente, através dos seguintes critérios:

1º idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos completos 
até o último dia da inscrição no presente concurso público, na 
forma do disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei Federal 
nº 10.741, de 1/10/2003 (Estatuto do Idoso);

2º maior nota na prova Dissertativa;
3° maior nota na prova de Múltipla Escolha;
4º maior idade.
12. Dos Recursos
12.1. O candidato poderá apresentar recurso contra enun-

ciados e/ou respostas de questões de prova durante os dois dias 
úteis seguintes ao da publicação de cada prova do concurso 
público.

12.2. O candidato poderá apresentar pedido de revisão de 
nota durante os dois dias úteis seguintes ao da publicação do 
resultado de cada prova no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

12.3. O candidato poderá apresentar pedido de revisão de 
resultado final/classificação, durante os dois dias úteis seguintes 
ao da publicação do Edital de Resultado Final/Classificação no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo.

12.4. A cada prova do concurso público, o candidato poderá 
apresentar dentro dos prazos estabelecidos nos itens 12.1., 
12.2. e 12.3, um único recurso e/ou um único pedido de revisão 
de nota e/ou um único pedido de revisão de resultado final/
classificação.

12.5. Os recursos e os pedidos de revisão de nota e/ou 
resultado final/classificação que forem apresentados fora dos 
prazos estabelecidos nos itens 12.1, 12.2. e 12.3, não serão 
aceitos sejam quais forem os motivos alegados pelo candidato.

12.6. Não será admitido pedido de revisão de nota e/ou 
resultado final/classificação, após sua republicação no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo.

12.7. O candidato deverá dirigir o recurso e/ou o pedido de 
revisão de nota à Comissão do Concurso Público e entregá-lo 
na SEÇÃO TÉCNICA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, situada na 
Rua do Anfiteatro, 181 - Colmeia - Favo 5 - Cidade Universitária 
- Butantã - São Paulo, de segunda a sexta-feira no horário citado 
no item 6.3.8.

13. Da validade
13.1. O concurso público terá validade de 1 (um) ano a 

contar da data da Publicação do Despacho de Homologação 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, podendo, a critério da 
Universidade de São Paulo, ser prorrogado por igual período.

14. Da Contratação
14.1. Para contratação, deverá o candidato brasileiro nato 

ou naturalizado comparecer ao Serviço de Pessoal da Unidade/
Órgão indicado no Edital de Convocação, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis contado do primeiro dia útil seguinte ao da publicação 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, e apresentar a docu-
mentação comprobatória completa abaixo discriminada, sob 
pena de ser considerado desistente do concurso público:

- Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
- Certidão de Nascimento (para solteiros);
- Certidão de Casamento;
- Cédula de Identidade – R.G. ou, quando estrangeiro, Cédu-

la de Identidade de Estrangeiros e Passaporte;
- 2 fotos 3x4 recentes;
- Cadastro de Pessoa Física (C.P.F./ C.I.C.);
- Título de Eleitor acompanhado do comprovante de votação 

ou da justificativa referente à última eleição;
- Certificado Militar (para o sexo masculino);
- Certidão de Nascimento dos filhos com até 21 anos de 

idade ou até 24 anos, se universitários;
- Caderneta de Vacinação atualizada dos filhos menores 

de 14 anos;
- Extrato de participação no PIS / PASEP;
- Declaração de Acumulação de Cargos, quando for o caso;
- Original e cópia simples, ou cópia autenticada do compro-

vante de escolaridade (histórico ou diploma) de conclusão do 
Curso de Graduação em Medicina, com carga horária mínima 
fixada pelo MEC que, quando for expedido por instituições 
estrangeiras, deverá estar acompanhado da respectiva tradução 
e revalidação do título;

- Original e cópias simples, ou cópia autenticada da Titula-
ção em Psiquiatria (Residência Médica reconhecida por Comis-
são Nacional de Residência Médica ou Título de Especialista 
emitido por Associação Brasileira de Psiquiatria);

- Registro no Órgão Profissional (CRM) com habilitação para 
o exercício da profissão. A apresentação de protocolo deverá 
estar acompanhada da declaração do Órgão de classe, compro-
vando a habilitação no exercício da profissão;

14.2. Para contratação, deverá o candidato estrangeiro 
comparecer ao Serviço de Pessoal da Unidade/Órgão indicado no 
Edital de Convocação no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado 
do primeiro dia útil seguinte ao da publicação no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo e apresentar a documentação necessária 
para, se for necessário, dar andamento à obtenção do visto per-
manente perante o Ministério do Trabalho e Emprego para que 
seja possível firmar contrato de trabalho no Brasil.

14.3. Para contratação, deverá o candidato ser considerado 
apto em exame médico pré-admissional realizado pelo SESMT/
USP.

14.4. O candidato que, injustificadamente, deixar de com-
parecer ao exame médico pré-admissional na(s) data(s), local(is) 
e horário(s) previstos será considerado desistente do concurso 
público.

14.5. Caso o candidato exerça outro cargo, emprego ou fun-
ção pública (inclusive aposentadoria), a contratação dependerá, 
ainda, da autorização de acumulação de cargo.

14.6. O candidato deverá comparecer à Seção de Pessoal 
da Unidade/Órgão até o primeiro dia útil seguinte àquele em 
que o SESMT/USP tiver concluído por sua aptidão, sob pena de 
ser considerado desistente do concurso público, quando será 
cientificado, por escrito, da data fixada pela Unidade/Órgão para 
o início do exercício da função.

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 ques-

tões objetivas específicas, valendo 0,5 ponto cada;
- 2ª Prova Dissertativa (eliminatória) com 10 questões dis-

cursivas, valendo 1,0 ponto cada;
8.2. A Prova de Múltipla Escolha e a Prova Dissertativa 

versarão sobre o programa abaixo:
-Interconsulta psiquiátrica;
-Diagnóstico em psiquiatria
-Entrevista psiquiátrica
-Avaliação psicopatológica
-Avaliação psiquiátrica no hospital geral
-Delirium, Demências e outros transtornos mentais orgâ-

nicos
-Transtorno do ajustamento, transtorno do estresse agudo e 

transtorno do estresse pós-traumático
-Transtornos psiquiátricos na interface com outras especia-

lidades médicas
-Abordagem dos transtornos mentais na gravidez e puer-

pério
-Transtornos somatoformes, dissociativos e síndrome da 

fadiga crônica
-Psiquiatria na Infância e Adolescência
-Esquizofrenia e transtornos psicóticos
-Transtornos do humor
-Transtornos de ansiedade
-Transtornos alimentares e obesidade
-Transtornos mentais decorrentes do uso de álcool e subs-

tâncias ilícitas
-Transtornos da sexualidade e da identidade de gênero
- Princípios gerais de psicofarmacologia
-Abordagens psicoterápicas
- Atenção básica em saúde mental
- Implicações éticas e legais da prática psiquiátrica
- Pesquisa em psiquiatria no hospital geral
8.3. Bibliografia sugerida para as Provas.
- Prática psiquiátrica no hospital geral: interconsulta e emer-

gência. Neury José Botega - Artmed Editora– 3ª Edição - 2012.
- Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. 

Paulo Dalgalarrondo - Artmed Editora, 2ª edição 2008;
- Psicofarmacologia - Stephen M. Stahl – Guanabara Koo-

gan, 3ª Edição, 2010;
- Clínica Psiquiátrica - Editores Euripedes Constantino 

Miguel, Valentim Gentil, Wagner Farid Gattaz - Barueri-SP: 
Manole, 2011.

- Programa de Educação Continuada da Associação Brasilei-
ra de Psiquiatria (PEC-ABP) http://www.pec-abp.org.br

8.4. Os conhecimentos de Informática em nível básico e de 
Língua inglesa em nível básico previstos como exigências para 
o desempenho da função no item 4 do presente Edital serão 
aferidos durante o período de experiência.

9. Da Prestação das Provas
9.1 A Prova de Múltipla Escolha e a Prova Dissertativa terão 

a duração de 4 horas e serão realizadas no dia 01/09/2013 às 
9h00 e local a ser comunicado no dia 28/08/2013 mediante 
publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

9.2. O gabarito será divulgado no dia seguinte ao da reali-
zação da Prova de Múltipla Escolha através do site: www.usp.br/
drh link: funcionários/editais em andamento.

9.3. O gabarito poderá sofrer alteração devido ao provimen-
to de recurso, sendo os pontos relativos às questões objetivas 
eventualmente anuladas atribuídos a todos os candidatos pre-
sentes à Prova de Múltipla Escolha.

9.4. As provas do concurso público poderão ocorrer em dias 
úteis ou aos domingos, a critério da administração, e a convo-
cação para as provas será feita através de publicação no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo, podendo ainda os candidatos ser 
convocados para as etapas do concurso público por outros meios 
de comunicação (correio, e-mail, telefone, mural ou através da 
internet pelo site: www.usp.br/drh link: funcionários/editais em 
andamento).

9.5. O candidato deverá comparecer ao local designado, 
com 15 minutos de antecedência, munido de caneta esferográfi-
ca de tinta azul ou preta, documento oficial original de identifi-
cação (no qual conste número de RG e foto recente) juntamente 
com o boleto e o respectivo comprovante de pagamento.

9.6. A realização das provas só será permitida ao candidato 
que atender ao disposto no item 9.7 e se apresentar na data, 
no local e no horário constantes dos Editais de Convocação 
para Provas.

9.7. Não será admitido o ingresso na sala de prova, do can-
didato que se apresentar após o horário das provas determinado 
no presente Edital e/ou nos Editais de Convocação para Provas.

9.8. O início das provas será declarado pelo Fiscal do 
Concurso Público presente em cada sala de prova, respeitada a 
duração estabelecida nos itens 9.1.

9.9. Ao término das provas, os dois últimos candidatos 
deverão sair da sala no mesmo momento. Em hipótese alguma 
poderá um único candidato permanecer sozinho em sala de 
prova com o Fiscal do Concurso Público.

9.10. Será excluído do concurso público o candidato que, em 
qualquer uma das provas ou etapas, além das demais hipóteses 
previstas neste Edital:

- apresentar-se após o horário estabelecido no presente Edi-
tal e/ou nos Editais de Convocação para a realização das provas, 
não sendo admitida qualquer tolerância;

- não comparecer a qualquer uma das provas, seja qual 
for o motivo;

- desistir no decorrer das provas;
- não apresentar documento que bem o identifique;
-ausentar-se da sala sem o acompanhamento do fiscal;
- ausentar-se do local de provas antes de decorridos 30 

minutos do seu início;
- for surpreendido em comunicação com outras pessoas 

ou utilizando-se de livros, notas, impressos ou anotações de 
qualquer natureza;

- estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de 
equipamento eletrônico de comunicação (agendas eletrônicas, 
telefones celulares, tablets, laptop, calculadoras e outros equi-
pamentos similares);

- efetuar, no caderno de provas da Prova Dissertativa, 
qualquer sinal, marca, rubrica ou anotação ou, ainda, escrever 
mensagem ou qualquer tipo de protesto de modo a possibilitar 
sua identificação;

- não devolver integralmente o material recebido;
- perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
9.11. Por razões de ordem técnica, de segurança e de direi-

tos autorais adquiridos, é obrigatória aos candidatos a devolução 
dos cadernos de questões no dia da prova.

9.12. A Prova de Múltipla Escolha ficará disponível durante 
os 2 (dois) dias úteis seguintes ao de sua realização no site: 
www.usp.br/drh link: funcionários/editais em andamento.

9.13. As questões discursivas da Prova Dissertativa ficarão 
disponíveis durante os 2 (dois) dias úteis seguintes ao da publi-
cação do Resultado de Nota da Prova Discursiva no site www.
usp.br/drh link: funcionários/editais em andamento.

10. Do julgamento das Provas
10.1. A Prova de Múltipla Escolha e a Prova Dissertativa 

serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
10.2. Na Prova de Múltipla Escolha não serão computadas 

as questões objetivas não assinaladas ou que contenham mais 
de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legível.

10.3. Na Prova Dissertativa, o texto de cada questão discur-
siva será avaliado quanto ao domínio do conteúdo dos temas do 
programa que forem abordados, bem como quanto ao domínio 
da modalidade escrita da Língua Portuguesa, considerando-se 
aspectos de natureza gramatical.
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