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7. A prova didática será pública, com a duração mínima de 
40 e máxima de 60 minutos, e versará sobre o programa deste 
edital, nos termos do artigo 137 do Regimento Geral da USP.

Parágrafo 1º: O sorteio do ponto será feito 24 horas antes 
da realização da prova didática.

Parágrafo 2º: O candidato poderá utilizar o material didático 
que julgar necessário, de acordo com a infraestrutura disponível 
na Faculdade.

Parágrafo 3º: Se o número de candidatos o exigir, eles serão 
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de 
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.

Parágrafo 4º: 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.

8. O ingresso do docente em RDIDP é condicionado à 
aprovação da CERT, na forma da Resolução 3.533-89 e demais 
disposições regimentais aplicáveis. Após o ingresso, o docente 
deverá: i) ministrar disciplinas nos períodos diurno e noturno 
sob a responsabilidade do Departamento de Física e ii) atuar 
junto aos alunos de graduação em Física Médica, sendo um dos 
supervisores internos dos estágios obrigatórios na área de ins-
trumentação biomédica, de acordo com indicação do Conselho 
Departamental; iii) realizar pesquisa e desenvolvimento da área 
de instrumentação biomédica.

9. Mais informações bem como as normas pertinentes ao 
concurso encontram-se à disposição dos interessados na Assis-
tência Técnica Acadêmica da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto, no endereço acima citado. (adm-atac@
ffclrp.usp.br). (13.1.681.59.2)

 COMUNICADO ATAc 036/13 – HOMOLOGAÇÃO
A Comissão Julgadora do concurso de Professor Doutor 

junto ao Departamento de Biologia, na Área de Genética, nos 
termos do Edital ATAc 019/2012, publicado no Diário Oficial do 
Estado de 14/08/2012 emitiu parecer em 19/04/2013, habilitan-
do os Doutores Marcelo de Bello Cioffi, Nalu Teixeira de Aguiar 
Peres, Raquel Alves dos Santos, Pedro Edson Moreira Guimarães 
e María Sol Brassesco Annichini e indicando a Doutora María Sol 
Brassesco Annichini para provimento do cargo/claro 1090240 
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 09/05/2013. A Comissão Julgadora esteve 
assim constituída: Profs. Drs. Maria Helena de Souza Goldman 
(presidenta) - Professora Associada 3 do Departamento de Biolo-
gia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo; Maura Helena Manfrin - Profes-
sora Doutora 2 do Departamento de Biologia da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo; José Mauricio Barbanti Duarte - Professor Doutor do 
Departamento de Zootecnia da Faculdade de Ciências Agrárias 
e Veterinárias da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho”; Marco Antônio Del Lama - Professor Associado 
do Departamento de Genética e Evolução da Universidade 
Federal de São Carlos; João Lúcio de Azevedo - Professor Titular 
aposentado do Departamento de Genética da Escola Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo. 
(2012.1.1376.59.8).

 COMUNICADO ATAc 037/13 – HOMOLOGAÇÃO
A Comissão Julgadora do concurso de Professor Titular 

junto ao Departamento de Computação e Matemática, na 
Área de Ciência da Computação, nos termos do Edital ATAc 
010/12, publicado no Diário Oficial do Estado de 15/05/2012 
emitiu parecer em 26/04/2013, habilitando os Professores Dou-
tores Zhao Liang e Ivan Luiz Marques Ricarte e indicando, por 
unanimidade, o Professor Doutor Zhao Liang para provimento 
do cargo/claro 1028014 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 09/05/2013. A 
Comissão Julgadora esteve assim constituída: Profs. Drs. Oswal-
do Baffa Filho (presidente) – Professor Titular do Departamento 
de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto/USP; Eduardo Alex Hernández Morales – Professor Titular 
do Departamento de Computação e Matemática da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto/USP; José Pala-
zzo Moreira de Oliveira – Professor Titular do Departamento de 
Informática Aplicada do Instituto de Informática/UFRGS; Siang 
Wun Song – Professor Titular do Departamento de Ciência da 
Computação do Instituto de Matemática e Estatística/USP; 
Luciano da Fontoura Costa – Professor Titular do Departamento 
de Física e Informática do Instituto de Física de São Carlos/USP. 
(2012.1.890.59.0).

 Despacho do Diretor de 13/5/2013.
À vista do Edital FFCLRP/USP nº 22/2013 de Resultado Final/

Classificação, homologo o Concurso Público para a carreira do 
Grupo Técnico T1A, função de Técnico em Informática iniciado 
com a publicação do Edital FFCLRP/USP nº 48/2012 de Abertura 
de Concurso Público no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
de 11/10/2012.

 FACULDADE DE MEDICINA 
DE RIBEIRÃO PRETO
  - - ACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
 - EDITAL FMRP-USP Nº 028/2013
 - CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
 - Terá início no dia 18 de julho de 2013, às 08:30 horas, na 

Sala de Reuniões do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo, à Avenida Bandeirantes, 
3900 – Campus Universitário, o Concurso de Títulos e Provas 
para o provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, refe-
rência MS-3, em R.D.I.D.P., junto ao Departamento de Ginecolo-
gia e Obsetrícia, com base no conteúdo dos programas das Dis-
ciplinas RCG 504 Estágio em Saúde da Mulher I, RCG 454 Saúde 
da Mulher e RCG 604 Estágio em Ginecologia e Obstetrícia II 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo, referente ao Edital FMRP-USP Nº 087/2012, publicado 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 19 de dezembro 
de 2012, página 182, ao qual está inscrita a única candidata, 
Doutora Elaine Christine Dantas Moisés. O presente concurso 
será realizado nos dias 18 e 19 de julho de 2013.

 - A Comissão Julgadora ficou assim constituída: Membros 
Efetivos: Rui Alberto Ferriani (Presidente), Professor Titular do 
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto - USP; Francisco José Cândido dos 
Reis, Professor Associado do Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP; 
Eliana Martorano Amaral, Professora Livre Docente do Depar-
tamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas 
- UNICAMP; José Carlos Peraçoli, Professor Titular do Departa-
mento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina 
de Botucatu - UNESP e Soubhi Kahhale, Professor Associado do 
Departamento de Obstetrícia da Faculdade de Medicina - USP.

 - Ficam, pelo presente, convocados o candidato e a Comis-
são Julgadora.

  - - ACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
 - EDITAL FMRP-USP Nº 029/2013
 - CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
 - Terá início no dia 11 de julho de 2013, às 08:30 horas, na 

Sala de Reuniões da Diretoria, no Prédio Central da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, à 
Avenida Bandeirantes, 3900 – Campus Universitário, o Concurso 
de Títulos e Provas para o provimento de 01 (um) cargo de 
Professor Titular, referência MS-6, em R.D.I.D.P. junto ao Depar-
tamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço - Áreas de Oftalmologia, Otorrinolaringologia 
e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Faculdade de Medicina de 

4. Sistemas embarcados (dispositivos programáveis, tipos 
de memória, interfaces, linguagens empregadas).

5. Instrumentação aplicada à biomedicina (amplificadores 
bioelétricos, medidores de pressão arterial, medidores de fluxo 
sanguíneo, instrumentação de laboratório clínico, sistemas de 
imagens médicas, equipamentos terapêuticos).

6. Sensores biomédicos (sensores indutivos, capacitivos, 
piezoelétricos, acelerômetros, mecânicos, térmicos, magnéticos).

7. Transdutores biomédicos (óticos, acústicos, mecânicos, 
bioelétricos, biomagnéticos, de pressão, de temperatura).

8. Detecção de radiação ionizante (principio de formação de 
sinal, câmara de ionização, detectores proporcionais, detectores 
de estado sólido, espectrometria, aplicações em medicina, biolo-
gia e proteção radiológica, padronização e calibração).

O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 
Regimento Geral da Universidade de São Paulo, no Regimento 
da Faculdade e demais disposições pertinentes.

1. Os pedidos de inscrição serão recebidos na Assistência 
Técnica Acadêmica da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto, à Avenida dos Bandeirantes, 3900 – Monte 
Alegre – Ribeirão Preto/SP, CEP 14040-901, feitas pessoalmente 
pelo candidato, por procuração ou por correspondência, deven-
do o candidato apresentar requerimento dirigido ao Diretor 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 
contendo dados pessoais e área de conhecimento (especialida-
de) do Departamento a que concorre, cujo modelo encontra-se 
disponível na página virtual da Faculdade (www.ffclrp.usp.br/
concursos), acompanhado dos seguintes documentos:

I - memorial circunstanciado em 10 cópias impressas, no 
qual sejam comprovados os trabalhos publicados, as atividades 
realizadas pertinentes ao concurso e as demais informações 
que permitam avaliação de seus méritos. A documentação 
comprobatória do memorial, em uma única via, deve estar 
acondicionada de forma a compor um ou mais volumes onde, 
em cada documento, deverá constar a numeração correspon-
dente à atividade enumerada no memorial. Essa documentação 
permanecerá depositada na Assistência Técnica Acadêmica da 
Faculdade, por 60 (sessenta) dias, a contar da nomeação do 
candidato indicado por publicação no Diário Oficial do Estado. 
Findo o prazo acima, e não havendo manifestação por parte dos 
inscritos para retirada da respectiva documentação, a mesma 
será descartada para reciclagem. Os candidatos deverão possuir 
outra cópia do material que entregarem na inscrição, para seu 
uso durante o concurso;

II - apresentação de 10 CDs contendo projeto de pesquisa 
de acordo com a área de conhecimento deste edital, devidamen-
te identificados com o título do projeto, nome do candidato e 
número do edital do concurso ao qual concorre;

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

IV - prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino;

V - título de eleitor e comprovante de votação da última 
eleição ou prova de pagamento da respectiva multa ou a devida 
justificativa.

Parágrafo 1º: Os docentes em exercício na USP serão dis-
pensados das exigências referidas nos incisos IV e V, desde que 
as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo 2º: Os candidatos estrangeiros serão dispensados 
das exigências dos incisos IV e V, devendo apresentar visto 
temporário ou permanente, que faculte o exercício de atividade 
remunerada no Brasil.

Parágrafo 3º: No ato da inscrição, os candidatos portadores 
de necessidades especiais deverão apresentar solicitação para 
que se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

Parágrafo 4º: Para os pedidos de inscrição por correspon-
dência, o candidato deverá encaminhar toda a documentação 
exigida neste edital ao endereço constante no item 1, aos cuida-
dos da Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo. A inscrição enviada por correspondência deverá ser posta-
da com aviso de recebimento e em serviço expresso até o último 
dia de inscrição e recebida até 10 (dez) dias úteis na Assistência 
Técnica Acadêmica, após o encerramento das inscrições.

2. No ato da inscrição, o candidato poderá manifestar, por 
escrito, a intenção de realizar as provas na língua inglesa, nos 
termos do §8º do artigo 135 do Regimento Geral.

Parágrafo 1º: Os conteúdos das provas realizadas na língua 
inglesa e na língua portuguesa serão idênticos.

Parágrafo 2º: Caso um candidato realize as provas em 
língua inglesa e seja indicado, ele deverá se tornar fluente na 
língua portuguesa em 2-3 anos.

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

Parágrafo único: O concurso deverá realizar-se no prazo de 
30 a 120 dias, após a publicação no Diário Oficial do Estado, da 
aceitação das inscrições. As provas deste concurso serão reali-
zadas em duas fases, sendo a primeira eliminatória, constituída 
por uma prova escrita.

§ 1º - O candidato, que obtiver na prova escrita nota menor 
que 7,0 (sete) da maioria dos membros da Comissão Julgadora, 
estará eliminado do concurso.

§ 2º - A Comissão Julgadora apresentará, em sessão 
pública as notas recebidas pelos candidatos na prova escrita 
eliminatória.

4. 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.

I – A Comissão organizará uma lista de dez pontos, com 
base no programa de concurso e dela dará conhecimento aos 
candidatos, vinte 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 
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.

5. Os candidatos aprovados na prova escrita farão a segun-
da fase do concurso, que será constituída por:

I - julgamento do memorial com prova pública de arguição 
(peso 5);

II - prova didática (peso 3);
Parágrafo único: A nota obtida pelo candidato aprovado 

na prova escrita irá compor a média final da segunda fase, 
(com peso 2).

6. O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito 
do candidato e será feito segundo o disposto no artigo 136 do 
Regimento Geral. No julgamento do memorial, a Comissão apre-
ciará: produção científica, literária, filosófica ou artística; ativi-
dade didática universitária; atividades relacionadas à prestação 
de serviços à comunidade; atividades profissionais, ou outras, 
quando for o caso; diplomas e outras dignidades universitárias.

 Edital ESALQ-7/2013
Edital Seleção RH 27604
AVISO DE INSCRIÇÃO
A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP 

informa encontrar-se disponível no site da www.esalq.usp.br, 
link: Avisos, o Comunicado de Confirmação de Inscrição com 
o nome dos candidatos que tiveram sua inscrição efetivada no 
Concurso Público para a carreira do Grupo Superior S1 (Especia-
lista em Laboratório) objeto do Edita de Abertura ESALQ-3/2013.

O candidato cujo nome não constar da referida Lista de 
Inscrição terá o prazo de 2 dias úteis contados a partir do pri-
meiro dia útil seguinte ao da presente publicação para pleitear 
a regularização de sua inscrição, sob pena de ser considerado 
desistente do concurso público, através da apresentação de 
requerimento escrito acompanhado do comprovante do paga-
mento da taxa de inscrição a ser entregue no Serviço de Pessoal 
da ESALQ, situada na Avenida Pádua Dias, 11 (Edifício Central) 
Bairro São Dimas, Piracicaba (SP), das 7:30 às 11:00 e das 13:30 
às 17:00 ou do envio de e-mail com o comprovante do paga-
mento da taxa de inscrição anexado, para o endereço eletrônico 
do e-mail svpesesalq@usp.br.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
 - EDITAL DE ENCERRAMENTO/ESALQ/ATAC/68-2013
A ESALQ/USP, comunica o encerramento do Concurso Públi-

co para a função de Professor Doutor, iniciado com a publicação 
do Edital 022/2013 de Abertura de Concurso Público no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo de 05/04/2013 tendo em vista 
que não houve aprovado.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
 - EDITAL DE ENCERRAMENTO/ESALQ/ATAC/69-2013
A ESALQ/USP, comunica o encerramento do Concurso Públi-

co para a função de Professor Doutor, iniciado com a publicação 
do Edital 043/2012 de Abertura de Concurso Público no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo de 01/09/2012, encerrado com o 
Edital de convocação 33/2013, publicado no D.O. de 06/04/2013.

 FACULDADE DE 
ARQUITETURA E URBANISMO
 Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Departamento de Projeto
Edital ATAAc 011/2013
Referente ao Edital ATAAc 055/2012
As provas do concurso de títulos e provas visando o 

provimento de 03 (três) cargos de Professor Doutor, referência 
MS-3, em RDIDP, em decorrência da aposentadoria dos Pro-
fessores Doutores: Wilson Edson Jorge, Csaba Deák e Ermínia 
Terezinha Menon Maricato, cargo código nº 1021192, claro 
código nº 1020960 e claro código nº 1020951, distribuído por 
meio da Portaria GR – 214, de 24.06.2012, junto à área de 
conhecimento de Planejamento Urbano e Regional do Departa-
mento de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, Edital ATAAc 055/2012, processo de 
abertura nº 12.1.1613.16.6 no qual estão inscritos os candidatos 
Doutores: Ana Luísa Howard de Castilho - Proc. 13.1.43.16.2; 
Alexandre Rodrigues Seixas - Proc. 13.1.35.16.0; André Tortato 
Rauen - Proc 12.1.1765.16.0; Andrea de Oliveira Tourinho - Proc 
13.1.39.16.5; Beatriz Kara José - Proc 13.1.12.16.0; Cristina 
Pereira de Araújo - Proc. 13.1.31.16.4; José Guilherme Schutzer 
– Proc. 13.1.40.16.3; Karina Oliveira Leitão – Proc. 13.1.36.16.6; 
Luciana Rodrigues Fagnoni Costa Travassos – Proc. 13.1.20.16.2; 
Maria Cecília Lucchese – Proc. 13.1.37.16.2; Maria Beatriz Cruz 
Rufino – Proc. 12.1.1875.16.0; Márcia Saeko Hirata – Proc. 
13.1.41.16.0; Paula Freire Santoro – Proc. 13.1.38.16.9; Patrícia 
Rodrigues Samora – Proc.13.1.32.16.0; Patrícia Bertacchini 
Sala – Proc.13.1.19.16.4; Pedro Luiz de Orange L. da Fonseca 
e Silva – Proc. 13.1.30.16.8; Rosane Segantin Keppke – Proc. 
13.1.42.16.6; Sidney Piochi Bernardini – Proc. 13.1.11.16.3, 
terá início no dia 03 de junho de 2013, com instalação às 09h. 
Integram a Comissão Julgadora, como membros titulares, os 
Professores Doutores: Cibele Haddad Taralli, Presidente da refe-
rida Comissão, Marly Namur, ambas docentes do Departamento 
de Projeto, Maria Camila Loffredo D'Ottaviano do Departamento 
de Tecnologia de Arquitetura, todas docentes da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo; Denise 
Antonucci e Luiz Guilherme Rivera de Castro, ambos docentes 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Pres-
biteriana Mackenzie, 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.

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

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

tabilidade de Ribeirão Preto, em função da inexistência de can-
didatos inscritos, comunica o encerramento do edital 028/2013, 
publicado no D.O. de 1º/5/2013, referente à abertura de inscri-
ções para contratação de um docente por prazo determinado, 
como Professor Contratado III (Doutor), do Departamento de 
Administração desta Faculdade.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, 
CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 EDITAL ATAc 010/2013 – CONCURSO DE PROFESSOR 

DOUTOR
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE TÍTULOS E 

PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE UM (01) CARGO/CLARO 
DE PROFESSOR DOUTOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FÍSICA 
DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEI-
RÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto torna público a todos os interessados que, de 
acordo com o decidido pela Congregação em sessão ordinária 
realizada em 09/05/2013, estarão abertas de 15/05/2013 a 
13/08/2013, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, de 
segunda a sexta-feira, nos dias úteis na Universidade, as inscri-
ções ao concurso público de títulos e provas para provimento de 
01 (um) cargo/claro de Professor Doutor, n.º 1091417, em RDIDP, 
na referência MS-3, no Departamento de Física, com salário R$ 
8715,12, na Área de Conhecimento em Instrumentação associa-
da à Física Médica, nos termos do artigo 125, parágrafo 1.º do 
Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

1. Instrumentação analógica (circuitos analógicos, amplifi-
cadores, filtros, ressonância, integração e derivação, retificação, 
instrumentos de medidas).

2. Instrumentação digital (portas lógicas, circuitos digitais, 
somadores, contadores, codificadores e decodificadores, mul-
tiplexadores e de multiplexadores, comparadores, controlador 
lógico programável, conversores de sinais, amplificadores ope-
racionais).

3. Instrumentação de potência (conversores tiristorizados, 
controladores de tensão, circuitos retificadores, conversão de 
frequência, controles de motores elétricos, fontes de alimen-
tação).

ROGÉRIO BOARETTO 16847960
RONALDO SIQUEIRA DA GAMA 181930201
SENDER ROCHA DOS SANTOS 0203073911
SERGIO FERNANDES DE FREITAS 25614210-5
TERESA GROSSO NOGUEIRA 20150290 2
VALDENCASTRO PEREIRA VILAS BOAS JUNIOR 0670071986
VALTEMAR FERNANDES CARDOSO 343726427
WILLIAM CÉSAR SANTOS RAMALHO 434416228
 AVISO DE INSCRIÇÃO
A Escola Politécnica da USP informa encontrar-se disponível 

no site www.poli.usp.br
O Comunicado de Confirmação de Inscrição com o nome 

dos candidatos que tiveram sua inscrição efetivada no Concurso 
Público para a carreira do Grupo Técnico T1 A na função de Técnico 
de Laboratório na área de Mecânica de Rochas, junto ao Departa-
mento de Engenharia de Minas e de Petróleo desta Escola, objeto 
do Edital de Abertura EP-012/2013 - Abertura de Concurso Público.

O candidato cujo nome não constar da referida Lista de Ins-
crição terá o prazo de 2 dias úteis contados a partir do primeiro 
dia útil seguinte ao da presente publicação para pleitear a regula-
rização de sua inscrição, sob pena de ser considerado desistente 
do concurso público, através da apresentação de requerimento 
escrito acompanhado do comprovante do pagamento da taxa de 
inscrição a ser entregue no Serviço de Pessoal da Escola Politéc-
nica da USP, situada na Av. Professor Luciano Gualberto, travessa 
3, nº 380, das 09h00 às 16h00 horas ou do envio de e-mail com 
o comprovante do pagamento da taxa de inscrição anexado para 
o endereço eletrônico servico.pessoal@poli.usp.br

 COMUNICADO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO
A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo divulga 

abaixo os nomes dos candidatos que tiveram sua inscrição con-
firmada no Concurso Público para a carreira do Grupo Técnico 
T1 A na função de Técnico de Laboratório na área de Mecânica 
de Rochas, junto ao Departamento de Engenharia de Minas e de 
Petróleo desta Escola, objeto do Edital de Abertura EP-012/2013 
- Abertura de Concurso Público.

O(a) Candidato(a) cujo nome não constar na Lista abaixo 
terá o prazo de 2 dias úteis contados a partir do primeiro dia 
útil seguinte ao da presente publicação para pleitear a regulari-
zação de sua inscrição, sob pena de ser considerado desistente 
do concurso público, através da apresentação de requerimento 
escrito, acompanhado do comprovante de pagamento da taxa 
de inscrição a ser entregue no Serviço de Pessoal da Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo, situada na Avenida 
Professor Luciano Gualberto, travessa 03, nº 380, das 09h00 às 
16h00 horas ou do envio de e-mail com comprovante de paga-
mento da taxa de inscrição anexado para o endereço eletrônico 
servico.pessoal@poli.usp.br.

Nome - RG
ANA LIVIA BRASOLIN GIUST - 337245149
ANDERSON MENDES GALVÃO - - 288956904
ANTENOGENES MANZANO SANTOS - 470785342
ARIANE REBECA ZAGO - 421585985
ARMANDO FERNANDES JUNIOR - 492168003
CAMILA CRISTINA DE LIMA CASTRO - - 467343810
CAMILI AMBROSIO - - 434274768
CARLOS FREIRE DOS SANTOS - - 3211594
CASSIANO OLIVEIRA DE SOUZA - - 245104847
CESAR SOUTO SOUZA - - 435391070
DANIEL DE LIMA BATISTA - - 416842896
DAVID SOARES DE LACERDA VIANA - - 372833640
EDSON FREIRE SANTANA - 199404331
EDUARDO BAPTISTA PINTO CAMILO - - 49478958x
EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA - - 25708039-9
ERIK MEGURO YAMASHITA - - 328134582
EROS DO NASCIMENTO - - 50386283
FELIPE ANTUNES GONÇALVES - - 134326349
FERNANDO DE ALMEIDA CARDEAL DA COSTA - 18983186-
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GILBERTO FERREIRA ALVES - - 282644842
JOÃO PAULO DE ANGELO MACIEL - - 469076513
JOILSON CORREIA DE JESUS - - 365252499
JORGE SAKAMOTO - - 5392390x
JOSÉ HENRIQUE LEÃO ESCÓRCIO SARDINHA - - 46744717-2
JOSENILDO PAULO DA SILVA - 56685817-4
JULIANA MELLO FREITAS DE BARROS - 402299863
KLEBER CRAVEIRO BANDINHA - 286873965
LUCIANO RIBEIRO RAMOS - 274058066
MAIARA BORGES ANDRADE - 540594647
MARCO AURELIO AUGUSTO - 268398835
MATIAS SHIN ITI HARA - 11231555-0
MAURO SERGIO FERNANDES - 206597605
ORLANDO DE SOUSA SANTOS - 24133274-6
RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA - 346097952
RAIMUNDO ANTONIO SOUZA GONÇALVES - 262386951
RONALDO SOARES - 307854619
SERGIO TADEU DE ALMEIDA FERNANDES - 32249248-8
SIDNEIA DE JESUS RODRIGUES - 3876407802
TEMPEI BORBA - 212423745
TYIAGO REYNALDO JOSÉ MIRANDA - 337929713
VINICIUS FARIA PATIRE - 289786629
 COMUNICADO EPUSP 051/2013
EDITAL EP-009/2013
RESULTADO FINAL / CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Diretor da Escola Politécnica da USP, Prof. Dr. José Rober-

to Cardoso torna público o Resultado Final / Classificação do 
Processo Seletivo para contratação de um docente, na categoria 
de Professor Contratado II, referência MS-2, em RTP (12 horas), 
para o Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, 
realizado de acordo com o Edital EP-009/2013, de Abertura de 
Processo Seletivo para contratação de docente, publicado no 
D.O.E. de 21/02/2013.

 - Classificação Nome da Candidata
 - 1º - Erika Fernanda Prados
Tendo em vista o resultado acima discriminado, a Comis-

são de Seleção do processo seletivo apresentou ao Conselho 
Técnico-Administrativo da Escola Politécnica da USP, o relatório 
final que foi homologado em Sessão Ordinária de 09/05/2013.

 CONVOCAÇÃO EPUSP 052/2013
A Escola Politécnica da USP convoca a candidata Erika 

Fernanda Prados a comparecer ao Órgão de Pessoal da Escola 
Politécnica da USP, sito à Av. Professor Luciano Gualberto, n  
380 trav. 3 – Edifício Engº Mário Covas Júnior - Cidade Uni-
versitária, no prazo de 7 dias úteis, a partir de 15/05/2013, das 
9h às 11h ou das 14h às 16h, munida de todos os documentos 
para dar andamento à sua contratação pelo Regime Autárquico, 
conforme Editais EP-009/2013 e EP-051/2013, de Abertura de 
Processo Seletivo e de Resultado Final/Classificação e Homolo-
gação, respectivamente, para a função de Professor Contratado, 
referência MS-2, em RTP.

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA 
LUIZ DE QUEIROZ
 Edital ESALQ-8/2013
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
A Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" da 

USP, na ordem de classificação estabelecida pelo Edital ESALQ-
37/2009 de Resultado Final/Classificação, convoca a 9ª classifi-
cada, KARINA RODRIGUES DA SILVA BANCI, a comparecer no 
Serviço de Pessoal da Escola Superior de Agricultura "Luiz de 
Queiroz", situado na Avenida Pádua Dias, 11 (Edifício Central) 
Bairro São Dimas, Piracicaba (SP), no prazo de 5 dias úteis conta-
dos a partir da data de publicação do presente edital, para apre-
sentação da documentação pessoal completa discriminada no 
Edital ESALQ-9/2009 de Abertura de Concurso Público e Convo-
cação para Provas para a função de AUXILIAR AGROPECUÁRIO, 
visando dar andamento à contratação, pelo regime da C.L.T., sob 
pena de ser considerado desistente do concurso público.
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