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9. Projeto de tese aprovado na Comissão de Ética do Hospi-
tal das Clínicas da FMUSP - CAPPesq/HCFMUSP ou do Comitê de 
Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP.

Obs.: Serão aceitos unicamente os seguintes testes de 
proficiência em inglês: Reading Test in English for Candidates 
for Postgraduate Courses, realizado pela Cultura Inglesa, filial 
Pinheiros, exclusivamente para a Faculdade de Medicina da USP. 
Pontuação mínima para curso de mestrado: 50 pontos; para 
curso de doutorado: 60 pontos; Toefl internet-based Test, com 
pontuação mínima de 40 pontos para o curso de mestrado e 61 
pontos para o curso de Doutorado; Toefl Computer-based Test, 
com pontuação mínima de 120 pontos para o curso de mestrado 
e 173 pontos para o curso de Doutorado; Toefl Paper-based Test, 
com pontuação mínima de 433 pontos para o curso de mestrado 
e 500 pontos para o curso de Doutorado; Não é aceito o Toefl 
Institucional; APT(A) Alumni Proficiency Test, Oral Interview, 
Translation, realizado pela Associação Alumni exclusivamente 
para a Faculdade de Medicina da USP, com pontuação mínima 
de 70 pontos. Este teste não é mais aplicado. São aceitos aqueles 
já realizados e dentro da validade de 5 anos.

III. SELEÇÃO
II.2 Requisitos para o Doutorado
Os candidatos deverão apresentar os documentos acima 

para a inscrição no processo seletivo e Cópia do Diploma de 
Mestrado com validade nacional

Poderão ser aceitos no programa, mediante disponibilidade 
de orientador, os candidatos que obtiverem nota superior ou 
igual a sete. A nota será baseada no seguintes critérios:

a) - Projeto de Pesquisa aprovado pela comissão respon-
sável por análise das questões éticas em pesquisa – CAPPESQ/
HCFMUSP ou CEP/FMUSP. Nota 0 a 10 (peso 4);

b) - Apresentação Projeto de Pesquisa a uma Comissão 
constituída por três membros escolhidos pela CCP, que farão 
uma arguição sobre o trabalho a ser desenvolvido (peso 2);

c) - Avaliação do Currículo Lattes do candidato. Nota 0 a 
10 (peso 4).

Será avaliada a formação profissional e acadêmica e a 
produção científica em parecer circunstanciado realizado por um 
orientador pleno do Programa que atue em linha de pesquisa 
distinta daquela evidenciada no projeto de pesquisa.

II.3 Requisitos para o Doutorado Direto
Os candidatos deverão apresentar os documentos acima 

para a inscrição no processo seletivo:
• - Para inscrição no processo seletivo para o curso de dou-

torado sem a obtenção prévia do título de Mestre (Doutorado 
Direto) os candidatos deverão apresentar comprovação de:

 - participação em projeto de iniciação científica com 
bolsa ou;

 - apresentação de trabalho em congresso e publicação do 
mesmo em periódico indexado em base dados internacional ou;

 - participação em pesquisa publicada em periódico indexa-
do em base de dados internacional.

Poderão ser aceitos no programa, mediante disponibilidade 
de orientador, os candidatos que obtiverem nota superior ou 
igual a sete. A nota será baseada no seguintes critérios:

a) - Projeto de Pesquisa aprovado pela comissão respon-
sável por análise das questões éticas em pesquisa – CAPPESQ/
HCFMUSP ou CEP/FMUSP. Nota 0 a 10 (peso 4)

b) - Apresentação Projeto de Pesquisa a uma Comissão 
constituída por três membros escolhidos pela CCP, que farão 
uma arguição sobre o trabalho a ser desenvolvido (peso 2)

c) - Avaliação do Currículo Lattes do candidato. Nota 0 a 
10 (peso 4)

Será avaliada a formação profissional e acadêmica e a 
produção científica em parecer circunstanciado realizado por um 
orientador pleno do Programa que atue em linha de pesquisa 
distinta daquela evidenciada no projeto de pesquisa.

IV. RESULTADOS
Os resultados do processo seletivo serão divulgados por 

e-mail e no site do Programa (www.pgcirurgia.incor.usp.br - 
programa - matrícula)

V. MATRÍCULA
A matrícula dos candidatos selecionados deverá ser rea-

lizada no mesmo local da inscrição, no Instituto do Coração, 
Coordenação de Pós-Graduação Estrito Senso, à Av. Dr. Eneas de 
Carvalho Aguiar, 44, 2º andar, Bloco I, no período de 01/02/16 
a 05/12/16, nos dias úteis, das 8.30 às 11.00 e das 13.00 às 
16.00 horas.

• O cumprimento do Artigo 53 do Regimento de Pós-
Graduação da USP é obrigatório no ato da matrícula inicial.

Informações adicionais: site do Programa: www.pgcirurgia.
incor.usp.br

 - e-mail: pgneusa@incor.usp.br, pgjuliana@incor.usp.br
 -  -  - telefones: 2661-5413 e 2661-5539
 EDITAL PARA ABERTURA DE VAGAS – PROGRAMA DE POS-

GRADUAÇÃO EM CIRURGIA TORÁCICA E CARDIOVASCULAR /
FMUSP

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Cirurgia Torácica e Cardiovascular da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo faz saber que abrirá inscrições 
para seleção de candidatos a 15 (quinze) vagas para Doutorado 
e Doutorado Direto, conforme abaixo discriminado:

I. INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas na secretaria do pro-

grama, no Instituto do Coração, Coordenação de Pós-Graduação 
Estrito Senso, à Av. Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, 44, 2º andar, 
Bloco I, no período de 01/02/16 a 02/12/16, nos dias úteis, das 
8.30 às 11.00 e das 13.00 às 16.00 horas.

II. CONDIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
1. Formulário de Cadastramento de Alunos de Pós-Gradua-

ção (www.fm.usp.br - pós-graduação - senso estrito - inscrições)
2. Cópia legível do Registro Geral (carteira de identidade); 

para estrangeiros: cópia legível do Registro Nacional de Estran-
geiros (RNE)

3. Cópia legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF)
4. 2 fotos recente 3 X 4
5. Cópia legível do Diploma Graduação, com registro do 

MEC (frente e verso). Na falta do diploma, apresentar declaração 
da instituição de origem, com data recente, constando a data em 
que ocorreu a colação de grau.

6. Resultado de Proficiência em Inglês (com validade de 
5 anos); ao aluno estrangeiro é obrigatória a apresentação do 
certificado de nível intermediário no teste de proficiência em 
português, realizado pelo CELPE-Brás, até a metade do prazo 
regimental (http://portal.mec.gov.br/sesu)

7. Comprovante do pagamento de taxa de inscrição no valor 
de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais).

8. Curriculo Vitae atualizado, extraído da plataforma LATTES 
no endereço www.cnpq.br;

9. Projeto de tese aprovado na Comissão de Ética do Hospi-
tal das Clínicas da FMUSP - CAPPesq/HCFMUSP ou do Comitê de 
Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP.

Obs.: Serão aceitos unicamente os seguintes testes de 
proficiência em inglês: Reading Test in English for Candidates 
for Postgraduate Courses, realizado pela Cultura Inglesa, filial 
Pinheiros, exclusivamente para a Faculdade de Medicina da USP. 
Pontuação mínima para curso de mestrado: 50 pontos; para 
curso de doutorado: 60 pontos; Toefl internet-based Test, com 
pontuação mínima de 40 pontos para o curso de mestrado e 61 
pontos para o curso de Doutorado; Toefl Computer-based Test, 
com pontuação mínima de 120 pontos para o curso de mestrado 
e 173 pontos para o curso de Doutorado; Toefl Paper-based Test, 
com pontuação mínima de 433 pontos para o curso de mestrado 
e 500 pontos para o curso de Doutorado; Não é aceito o Toefl 
Institucional; APT(A) Alumni Proficiency Test, Oral Interview, 
Translation, realizado pela Associação Alumni exclusivamente 
para a Faculdade de Medicina da USP, com pontuação mínima 
de 70 pontos. Este teste não é mais aplicado. São aceitos aqueles 
já realizados e dentro da validade de 5 anos.

EDITAL PARA ABERTURA DE VAGAS – PROGRAMA DE POS-
GRADUAÇÃO EM CARDIOLOGIA/FMUSP

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo faz saber que abrirá inscrições para seleção de 
candidatos a 50 (cinquenta) vagas para Doutorado e Doutorado 
Direto, conforme abaixo discriminado:

I. INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas na secretaria do pro-

grama, no Instituto do Coração, Coordenação de Pós-Graduação 
Estrito Senso, à Av. Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, 44, 2º andar, 
Bloco I, no período de 01/02/16 a 02/12/16, nos dias úteis, das 
8.30 às 11.00 e das 13.00 às 16.00 horas.

II. CONDIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
1. Formulário de Cadastramento de Alunos de Pós-Gradua-

ção (www.fm.usp.br - pós-graduação - senso estrito - inscrições)
2. Cópia legível do Registro Geral (carteira de identidade); 

para estrangeiros: cópia legível do Registro Nacional de Estran-
geiros (RNE)

3. Cópia legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF)
4. 2 fotos recente 3 X 4
5. Cópia legível do Diploma Graduação, com registro do 

MEC (frente e verso). Na falta do diploma, apresentar declaração 
da instituição de origem, com data recente, constando a data em 
que ocorreu a colação de grau.

6. Resultado de Proficiência em Inglês (com validade de 
5 anos); ao aluno estrangeiro é obrigatória a apresentação do 
certificado de nível intermediário no teste de proficiência em 
português, realizado pelo CELPE-Brás, em até 24 (vinte e quatro) 
meses contados a partir do início do curso (http://portal.mec.
gov.br/sesu)

7. Comprovante do pagamento de taxa de inscrição no valor 
de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais).

8. Curriculo Vitae atualizado, extraído da plataforma LATTES 
no endereço www.cnpq.br;

10. Cópia do Diploma de Mestrado com validade nacional 
frente e verso (exceção para a inscrição dos alunos em Douto-
rado Direto)

Obs.: Serão aceitos unicamente os seguintes testes de 
proficiência em inglês: Reading Test in English for Candidates 
for Postgraduate Courses, realizado pela Cultura Inglesa, filial 
Pinheiros, exclusivamente para a Faculdade de Medicina da USP. 
Pontuação mínima para curso de mestrado: 50 pontos; para 
curso de doutorado: 60 pontos; Toefl internet-based Test, com 
pontuação mínima de 40 pontos para o curso de mestrado e 61 
pontos para o curso de Doutorado; Toefl Computer-based Test, 
com pontuação mínima de 120 pontos para o curso de mestrado 
e 173 pontos para o curso de Doutorado; Toefl Paper-based Test, 
com pontuação mínima de 433 pontos para o curso de mestrado 
e 500 pontos para o curso de Doutorado; Não é aceito o Toefl 
Institucional; APT(A) Alumni Proficiency Test, Oral Interview, 
Translation, realizado pela Associação Alumni exclusivamente 
para a Faculdade de Medicina da USP, com pontuação mínima 
de 70 pontos. Este teste não é mais aplicado. São aceitos aqueles 
já realizados e dentro da validade de 5 anos.

III SELEÇÃO
1. Critérios de seleção Doutorado
1) Avaliação do Plano de Pesquisa, previamente aprovado 

pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo ou Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (Peso 6).

2) Análise do Curriculum Lattes (Peso 4).
A nota final será obtida através da somatória entre as notas, 

e serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou 
superior a sete.

2. Critérios de seleção Doutorado Direto
1) Avaliação do Plano de Pesquisa, previamente aprovado 

pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo ou Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (Peso 6).

2) Avaliação do Curriculum Lattes (Peso 4).
3) Os candidatos deverão apresentar comprovação de:
- envolvimento prévio em pesquisa com pelo menos 1 artigo 

aceito para publicação como autor ou coautor em periódico 
indexado no ISI com fator de impacto igual ou acima de 0,5 ou;

- qualificações excepcionais representadas por atividades e 
trabalhos realizados, reconhecimento científico evidenciado por 
palestras, título de especialista em cardiologia, apresentações 
em congressos e participações em comitês editoriais de revistas 
científicas, poderão se inscrever para o curso de Doutorado 
Direto.

A nota final será obtida através da somatória entre as notas, 
e serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou 
superior a sete.

IV. RESULTADOS
Os resultados do processo seletivo serão divulgados por 

e-mail e no site do Programa (www.pgcardiologia.incor.usp.
br - programa - matrícula)

V. MATRÍCULA
A matrícula dos candidatos selecionados deverá ser rea-

lizada no mesmo local da inscrição, no Instituto do Coração, 
Coordenação de Pós-Graduação Estrito Senso, à Av. Dr. Eneas de 
Carvalho Aguiar, 44, 2º andar, Bloco I, no período de 01/02/16 a 
05/12/16, nos dias úteis, das 8h30 às 11h30 e das 13h00 16h00.

• O cumprimento do Artigo 53 do Regimento de Pós-
Graduação da USP é obrigatório no ato da matrícula inicial.

Informações adicionais: site do Programa: www.pgcardio-
logia.incor.usp.br

 - e-mail: pgneusa@incor.usp.br, pgjuliana@incor.usp.br
 -  -  - telefone: 2661-5413 e 2661-5539
EDITAL PARA ABERTURA DE VAGAS – PROGRAMA DE POS-

GRADUAÇÃO EM CIRURGIA TORÁCICA E CARDIOVASCULAR /
FMUSP

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Cirurgia Torácica e Cardiovascular da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo faz saber que abrirá inscrições 
para seleção de candidatos a 15 (quinze) vagas para Doutorado 
e Doutorado Direto, conforme abaixo discriminado:

I. INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas na secretaria do pro-

grama, no Instituto do Coração, Coordenação de Pós-Graduação 
Estrito Senso, à Av. Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, 44, 2º andar, 
Bloco I, no período de 01/02/16 a 02/12/16, nos dias úteis, das 
8.30 às 11.00 e das 13.00 às 16.00 horas.

II. CONDIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO
1. Formulário de Cadastramento de Alunos de Pós-Gradua-

ção (www.fm.usp.br - pós-graduação - senso estrito - inscrições)
2. Cópia legível do Registro Geral (carteira de identidade); 

para estrangeiros: cópia legível do Registro Nacional de Estran-
geiros (RNE)

3. Cópia legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF)
4. 2 fotos recente 3 X 4
5. Cópia legível do Diploma Graduação, com registro do 

MEC (frente e verso). Na falta do diploma, apresentar declaração 
da instituição de origem, com data recente, constando a data em 
que ocorreu a colação de grau.

6. Resultado de Proficiência em Inglês (com validade de 
5 anos); ao aluno estrangeiro é obrigatória a apresentação do 
certificado de nível intermediário no teste de proficiência em 
português, realizado pelo CELPE-Brás, até a metade do prazo 
regimental (http://portal.mec.gov.br/sesu)

7. Comprovante do pagamento de taxa de inscrição no valor 
de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais).

8. Curriculo Vitae atualizado, extraído da plataforma LATTES 
no endereço www.cnpq.br;

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA DA USP – EDITAL ATAC/

FM/80/2015 - RESULTADO FINAL / CLASSIFICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO

O Diretor da Faculdade de Medicina da USP torna público 
o Resultado Final / Classificação do Processo Seletivo para con-
tratação de um docente, por prazo determinado, como Professor 
Contratado III, em jornada de 12 horas semanais de trabalho, 
junto ao Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia 
Ocupacional - Área de Fonoaudiologia, para o qual estavam 
inscritas as doutoras: nº 1 - Camila Queiroz de Moraes Silveira Di 
Ninno; nº 2 – Isis Cristina Corrêa do Nascimento e nº 3 – Gisele 
Chagas de Medeiros, realizado de acordo com o Edital ATAC/
FM/32/2015 - de Abertura de Processo Seletivo para contratação 
de docente, publicado no D.O.E. de 1/8/2015.

Classificação - Nome da Candidata
1º lugar: - Gisele Chagas de Medeiros
Tendo em vista o resultado acima discriminado, a Comissão 

de Seleção do Processo Seletivo apresentou ao Conselho Técnico 
Administrativo da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo o relatório final que foi homologado, pelo Conselho 
Técnico Administrativo em sessão de 27 de novembro de 2015.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP – EDITAL ATAC/
FM/80/2015 - RESULTADO FINAL / CLASSIFICAÇÃO E HOMO-
LOGAÇÃO

O Diretor da Faculdade de Medicina da USP torna público 
o Resultado Final / Classificação do Processo Seletivo para con-
tratação de um docente, por prazo determinado, como Professor 
Contratado III, em jornada de 12 horas semanais de trabalho, 
junto ao Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia 
Ocupacional - Área de Fonoaudiologia, para o qual estavam 
inscritas as doutoras: nº 1 - Camila Queiroz de Moraes Silveira Di 
Ninno; nº 2 – Isis Cristina Corrêa do Nascimento e nº 3 – Gisele 
Chagas de Medeiros, realizado de acordo com o Edital ATAC/
FM/32/2015 - de Abertura de Processo Seletivo para contratação 
de docente, publicado no D.O.E. de 1/8/2015.

Classificação - Nome da Candidata
1º lugar: - Gisele Chagas de Medeiros
Tendo em vista o resultado acima discriminado, a Comissão 

de Seleção do Processo Seletivo apresentou ao Conselho Técnico 
Administrativo da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo o relatório final que foi homologado, pelo Conselho 
Técnico Administrativo em sessão de 27 de novembro de 2015.

 EDITAL PARA ABERTURA DE INSCRIÇÕES – PROGRAMA DE 
POS-GRADUAÇÃO EM PNEUMOLOGIA/2016 FACULDADE DE 
MEDICINA DA USP

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo faz saber que abrirá inscrições para seleção de 
candidatos a 14 (QUATORZE) vagas para o curso de Doutorado, 
conforme abaixo discriminado:

I. INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser realizadas na secretaria do pro-

grama, à Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 – 2º andar – bloco 
1, no período de 01/02/2016 a 02/12/2016, nos dias úteis, das 
8:30 horas às 11:00 e das 13:00 às 16:00 horas.

II. CONDIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA 
DOUTORADO E DOUTORADO DIRETO

1. Formulário de Cadastramento de Alunos de Pós-Gradua-
ção (www.fm.usp.br - pós-graduação - senso estrito - inscrições)

2. Cópia legível do Registro Geral (carteira de identidade); 
para estrangeiros: cópia legível do Registro Nacional de Estran-
geiros (RNE)

3. Cópia legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF)
4. 1 foto recente 3 X 4
5. Cópia legível do Diploma Graduação, com registro do 

MEC (frente e verso). Na falta do diploma, apresentar declaração 
da instituição de origem, com data recente, constando a data em 
que ocorreu a colação de grau.

6. Resultado de Proficiência em Inglês (com validade de 
5 anos); ao aluno estrangeiro é obrigatória a apresentação do 
certificado de nível intermediário no teste de proficiência em 
português, realizado pelo CELPE-Brás, em até 24 meses antes do 
prazo limite do curso (http://portal.mec.gov.br/sesu)

Obs.: Poderão ser aceitos os seguintes testes de proficiência 
em inglês: Reading Test in English for Candidates for Postgra-
duate Courses, realizado pela Cultura Inglesa, filial Pinheiros, 
exclusivamente para a Faculdade de Medicina da USP. Pontua-
ção mínima para curso de mestrado: 50 pontos; para curso de 
doutorado: 60 pontos; Toefl internet-based Test, com pontuação 
mínima de 40 pontos para o curso de mestrado e 61 pontos 
para o curso de Doutorado; Toefl Computer-based Test, com 
pontuação mínima de 120 pontos para o curso de mestrado e 
173 pontos para o curso de Doutorado; Toefl Paper-based Test, 
com pontuação mínima de 433 pontos para o curso de mestrado 
e 500 pontos para o curso de Doutorado; IELTS, Cambridge, 
Michigan, com validade de 5 anos. Outros exames e respectivas 
notas mínimas poderão ser analisados pela CCP mediante soli-
citação do estudante.

7. Submissão do projeto de pesquisa à comissão responsá-
vel por análise das questões éticas em pesquisa

8. Curriculum Lattes atualizado
9. Comprovante do pagamento de taxa de inscrição no valor 

de R$ 150,00 (Cento e Cinqüenta reais).
10. Cópia do Diploma de Mestrado com validade nacional 

frente e verso (exceção para a inscrição dos alunos em Douto-
rado Direto)

III. SELEÇÃO
III.a) Processo Seletivo para o Doutorado
Os candidatos portadores do título de mestre serão avalia-

dos pela documentação solicitada, sendo atribuída uma nota de 
0 a 10 para cada um dos seguintes quesitos: currículo e projeto 
de pesquisa. Adicionalmente, cada candidato deverá fazer uma 
apresentação do seu projeto de pesquisa, a uma Comissão 
constituída por dois membros escolhidos pela CCP .

A nota final será obtida através da média aritmética entre 
as notas dadas pelos dois membros da Comissão examinadora. 
Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou 
superior a sete.

III.b) Processo Seletivo para o Doutorado Direto
Os candidatos ao doutorado direto serão avaliados pela 

documentação solicitada, sendo atribuída uma nota de 0 a 
10 para cada um dos seguintes quesitos: currículo e projeto 
de pesquisa. Adicionalmente, cada candidato deverá fazer a 
apresentação de seu projeto a uma Comissão constituída por 
três membros escolhidos pela CCP, que fará uma arguição,sendo 
atribuída nota de 0 a 10 sobre o trabalho a ser desenvolvido, e 
sobre a produção científica apresentada a partir dos dados rela-
tados no Currículo Lattes. Os candidatos deverão ter realizado 
projeto de iniciação científica com bolsa, ou apresentado traba-
lho em congresso com publicação, ou participado de pesquisa 
publicada em periódico indexado em base de dados nacional 
ou internacional.

A nota final será obtida através da média aritmética entre 
as notas dadas pelos três membros da Comissão examinadora. 
Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou 
superior a sete.

IV. RESULTADOS
Os resultados do processo seletivo serão divulgados na 

página da FMUSP na Internet (www.fm.usp.br – pós-graduação 
– senso estrito)

V. MATRÍCULA
A matrícula dos candidatos selecionados deverá ser realiza-

da no mesmo local da inscrição, conforme item I.
• O cumprimento do Artigo 53 do Regimento de Pós-

Graduação da USP é obrigatório no ato da matricula.
Informações adicionais: e-mail luciana.vitale@incor.usp.br 

e telefone 2661-5233

10.5. A classificação dos candidatos será feita por examina-
dor, segundo as notas por ele conferidas.

10.6. Serão considerados habilitados os candidatos que 
alcançarem, da maioria dos examinadores, nota final mínima 
sete.

11. O resultado do concurso será proclamado pela Comissão 
Julgadora, imediatamente após seu término, em sessão pública.

12. Será proposto para nomeação o candidato que obtiver 
maior número de indicações da Comissão Julgadora.

13. O empate de indicações será decidido pela Congre-
gação, ao apreciar o relatório da Comissão Julgadora, preva-
lecendo, sucessivamente, a média geral obtida, o maior título 
universitário e o maior tempo de serviço docente na USP.

14. O ingresso do docente em RDIDP é condicionado à 
aprovação da Comissão Especial de Regimes de Trabalho - CERT, 
na forma da Resolução 3533/89 e demais disposições regimen-
tais vigentes.

15. O concurso terá validade imediata, e será proposto para 
nomeação somente o candidato indicado para o cargo posto 
em concurso.

16. Informações adicionais, bem como as normas pertinen-
tes ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados 
na Seção de Apoio Acadêmico da Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades da Universidade de São Paulo, no endereço acima 
citado, através do telefone (011) 3091-1003 ou pelo site www.
each.usp.br.

 ESCOLA POLITÉCNICA
 Comunicado EP-036/2015
Retificação do Edital EP 029/2015, publicado no DOE de 

22/08/2015.
Onde se lê:
"Água em meio terrestre"
Leia-se:
"Água no meio terrestre"

 FACULDADE DE ARQUITETURA E 
URBANISMO
 Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Edital ATAc 046/2015
A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo torna 

público a todos os interessados que, de acordo com o estabe-
lecido no artigo 71, do Regimento Interno da FAUUSP, estarão 
abertas as inscrições ao concurso de títulos e provas visando a 
obtenção do título de Livre-Docente, junto aos Departamentos 
da FAUUSP.

Estarão abertas, na Assistência Técnica Acadêmica da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo, no período de 04 de Janeiro a 02 de fevereiro de 2016, das 
9h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, 
exceto feriados e pontos facultativos, as inscrições ao concurso 
de títulos e provas visando à obtenção do título de Livre-
Docente, junto aos Departamentos de História da Arquitetura e 
Estética do Projeto, de Projeto e de Tecnologia da Arquitetura, 
com base em disciplinas ou em conjunto de disciplinas (área 
de conhecimento).

As inscrições serão feitas na Assistência Técnica Acadêmica 
da FAUUSP, sito à Rua do Lago, 876 (05508-080) – Cidade Uni-
versitária “Armando Salles Oliveira”, mediante a apresentação 
dos seguintes documentos:

I. Requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade, de acordo 
com o modelo disponibilizado no sítio da FAUUSP (www.fau.usp.
br/concursos), informando: nome, idade, filiação, naturalidade, 
estado civil, número de cédula de identidade, CPF, endereço 
residencial, telefones (celular/residencial/comercial), e-mail e 
área de conhecimento (especialidade) do Departamento a que 
concorre;

II. Prova de quitação com o serviço militar, quando do sexo 
masculino (original e cópia);

III. Título de eleitor (original e cópia) e comprovante de 
votação da última eleição (1º e 2º turno) prova de pagamento 
da respectiva multa ou a devida justificativa (original e cópia);

IV. Prova de que é portador de título de doutor, outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional (original 
e cópia);

V. Diploma de curso universitário (original e cópia);
VI. 10 (dez) exemplares do memorial circunstanciado, no 

qual sejam comprovados os trabalhos publicados as atividades 
realizadas pertinentes ao concurso e demais informações que 
permitam avaliação de seus méritos. Por memorial circunstancia-
do, entende-se a apresentação de análise reflexiva sobre a for-
mação acadêmica, as experiências pessoais de estudo, trabalhos, 
pesquisas, publicações e outras informações pertinentes à vida 
acadêmica e profissional indicando motivações e significados. 
Esse Memorial deverá ser acompanhado 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 documen-
tação acondicionada em caixas (tipo arquivo), com indicação 
dos números dos documentos contidos em cada uma delas, 
juntamente com uma lista dos referidos documentos. O candi-
dato deverá salientar o conjunto de suas atividades didáticas e 
contribuições para o ensino.

VII. 10 (dez) exemplares da Tese original ou de Texto, que 
sistematize criticamente a obra do candidato ou parte dela.

Os Professores Doutores, em exercício da função docente na 
USP e candidatos estrangeiros, serão dispensados das exigências 
referidas nos incisos II e III.

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 das provas.
As provas do concurso serão as seguintes:
- Prova escrita - peso 1 (um);
- Prova prática - peso 1 (um);
- Prova de avaliação didática - peso 2 (dois);
- Julgamento de memorial com prova pública de argüição 

- peso 3 (três);
- Defesa de tese ou texto que sistematize criticamente a 

obra do candidato ou parte dela - peso 3 (três).
De acordo com artigo 166 do RGUSP, as inscrições serão 

julgadas pela Congregação, em seu aspecto formal, publicando-
se a decisão em edital.

Mais informações, bem como as normas pertinentes ao con-
curso, encontram-se à disposição dos interessados na Assistên-
cia Técnica Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo, no endereço acima citado, por 
meio dos telefones: 3091-4536/4798 ou pelo e-mail: academi-
cafau@usp.br

Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

 EDITAL FAU No 06/2015
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP convoca o 

candidato ORESTE BORTOLLI JUNIOR a comparecer ao Serviço 
de Pessoal da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, sito à 
Rua do Lago nº 876, no prazo de cinco dias úteis, a partir de 
03/12/2015, das 9h00 às 11h00, munido de todos os documen-
tos para dar andamento à sua nomeação pelo Regime Autár-
quico, conforme Editais ATAAc 012/2015 e ATAAc 047/2015, 
de Abertura de Inscrições ao Concurso de Títulos e Provas e 
Resultado Final/Classificação e Homologação, respectivamente, 
para o cargo de Professor Doutor, MS-3.1, RDIDP.
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