
PUBLICADO NO DOE DE 14.12.2019  

EDITAL EP/CONCURSOS 091-2019 

CONCURSO PROFESSOR DOUTOR EM 02 FASES 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E 

PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE UM (01) CARGO DE PROFESSOR 

DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES E CONTROLE DA ESCOLA POLITÉCNICA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

A Diretora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Profa. Dra. 

Liédi Legi Bariani Bernucci, torna público a todos os interessados que, de 

acordo com o decidido pela Congregação em sessão ordinária realizada em 

12/12/2019, estarão abertas, pelo prazo de noventa (90) dias, com início às 09 

horas (horário de Brasília) do dia 17/12/2019 e término às 16 horas (horário de 

Brasília) do dia 15/03/2020, as inscrições ao concurso público de títulos e 

provas para provimento de dois (02) cargos de Professor Doutor, referência 

MS-3, em Regime de Dedicação Integral a Docência e à Pesquisa (RDIDP), 

cargos nº 1232460 e 1235559, com o salário de R$ 11.069,17 (mês/ano), no 

Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Controle, na 

especialidade “Engenharia de Telecomunicações, Controle e Biomédica”, nos 

termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e o respectivo 

programa que segue: 

 

 

Programa para provimento de cargo de Professor Doutor, no 

Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Controle da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo 

 

Especialidade: Engenharia de Telecomunicações, Controle e Biomédica 

1. Série e transformada de Fourier em tempo contínuo e em tempo discreto. 
Definição, exemplos de espectros, relação de Parseval, propriedades e 
aplicações. 

2. Análise de sistemas lineares e invariantes no tempo de tempo contínuo. 
Descrição de sistema de ordem n por equação diferencial. A resposta total 
do sistema e os seus modos naturais. A função resposta em frequência. 

3. Sistemas lineares e invariantes no tempo (LIT) em tempo discreto. 
Descrição de sistemas LIT por equação de diferenças. A resposta em 
frequência e a transformada de Fourier de tempo discreto. A transformada 
Z, definição e propriedades. A função de transferência, posição de polos e 
zeros e a resposta em frequência. 

4. Amostragem de sinais de tempo contínuo e relações espectrais. 
Representação e reconstrução de um sinal de tempo contínuo por suas 



amostras. Relação entre resposta em frequência de sistema de tempo 
contínuo e a resposta em frequência de sua implementação digital. 

5. Linhas de transmissão em regime permanente senoidal: ábaco de Smith, 
casamento de impedâncias. 

6. Reflexão e refração de ondas planas: incidência normal e oblíqua em 
condutores e dielétricos. 

7. Pilha de Protocolos Internet: princípios de transferência confiável de dados, 
repasse e endereçamento.  

8. Camada física: fundamentos de probabilidade, autocorrelação e densidade 
espectral de potência de sinais aleatórios, modulação digital em banda-base 
com deteção por limiar e probabilidade de erro no caso binário, 
compromisso entre taxa de transmissão e robustez ao ruído no caso M-ário. 

9. Modelos matemáticos de sistemas físicos. Regime transitório e permanente. 
Representação em espaço de estados para sistemas lineares e invariantes 
no tempo (LIT). Pontos de equilíbrio. Linearização. Estabilidade para 
sistemas LIT na representação em espaço de estados. 

10. Especificações de projeto de sistemas de controle no domínio do tempo. 
Estabilidade do sistema em malha fechada. Critério de estabilidade de 
Routh-Hurwitz. Análise de erros estacionários. Método do lugar das raízes. 

11. Métodos de resposta em frequência. Diagramas de Bode e de Nyquist. 
Critérios de Estabilidade de Nyquist. Sistemas de fase não-mínima. 
Margens de estabilidade e largura de banda. 

12. Projeto de compensadores por método do lugar das raízes e resposta em 
frequência. Compensadores de avanço, atraso e avanço-atraso. 
Compensadores PID (proporcional + integral + derivativo). 

 

Programa baseado na ementa das disciplinas: 

-PTC3307 – Sistemas e Sinais 

-PTC3361 – Introdução ao Processamento Digital de Sinais 

-PTC3314 – Ondas e Linhas 

-PTC3360 – Introdução a Redes e Comunicações 

-PTC3313 – Sistemas de Controle 

-PTC3312 – Laboratório de Controle 

 

Bibliografia: 

A.V. Oppenheim, A.S. Willsky e S.H. Nawab, Signals and Systems, 2nd ed., 

Pearson, São Paulo, 2010. 

A. V. Oppenheim, R.W. Schafer: Discrete-Time Signal Processing, 3rd. Ed., 

Prentice Hall, 2009 

S. Ramo, J.R. Whinnery, T. Van Duzer, Fields and waves in communication 

electronics. 2nd ed., New York: Wiley, 1984. 

J. F. Kurose e K. W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 7th 

ed., Pearson Higher Education, 2016. 

B. P. Lathi e Z. Ding , Modern Digital and Analog Communication Systems,  4th  

ed., Oxford University Press, 2011. 

G.F. Franklin, J.D. Powell, A.E. Naeini. Feedback Control of Dynamic Systems, 

Pearson – Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 6th . ed., 2009 



Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, 5th edition, Pearson, 2009 

 

O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no Regimento Geral da 

Universidade de São Paulo e no Regimento da Escola Politécnica da USP. 

1. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do 

link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao no período acima indicado, 

devendo o candidato apresentar requerimento dirigido à Diretora da Escola 

Politécnica, Profa. Dra. Liédi Légi Bariani Bernucci, contendo dados 

pessoais e área de conhecimento (especialidade) do Departamento a que 

concorre, anexando os seguintes documentos: 

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos publicados, das 

atividades realizadas pertinentes ao concurso e das demais informações 

que permitam avaliação de seus méritos, em formato digital; 

II – prova de que é portador do título de Doutor outorgado pela USP, por ela 

reconhecido ou de validade nacional; 

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

masculino; 

IV – título de eleitor; 

V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de pagamento da 

respectiva multa ou a devida justificativa. 

§ 1º - Elementos comprobatórios do memorial referido no inciso I, tais como 

maquetes, obras de arte ou outros materiais que não puderem ser 

digitalizados deverão ser apresentados até o último dia útil que antecede o 

início do concurso. 

§ 2º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados das exigências 

referidas nos incisos III e IV, desde que as tenham cumprido por ocasião de 

seu contrato inicial. 

§ 3º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das exigências dos 

incisos III, IV e V, devendo comprovar que se encontram em situação 

regular no Brasil. 

§ 4º - O candidato estrangeiro aprovado no concurso e indicado para o 

preenchimento do cargo só poderá tomar posse se apresentar visto 

temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade remunerada 

no Brasil. 

§ 5º - 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. 

https://uspdigital.usp.br/gr/admissao


2. As inscrições serão julgadas pela Congregação da Escola Politécnica, em 

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

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo de trinta a cento 

e vinte dias, a contar da data da publicação no Diário Oficial do Estado da 

aprovação das inscrições, de acordo com o artigo 134, parágrafo único, do 

Regimento Geral da USP. 

3. O concurso será realizado segundo critérios objetivos, em duas fases, por 

meio de atribuição de notas em provas, assim divididas: 

1ª fase (eliminatória) – prova escrita; 

2ª fase – I) julgamento do memorial com prova pública de arguição; 

II) prova didática; 

§ 1º - A convocação dos inscritos para a realização das provas será 

publicada no Diário Oficial do Estado. 

§ 2º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário estabelecido 

não poderão realizar as provas. 

I – Primeira fase: PROVA ESCRITA – Caráter Eliminatório 

4. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral e doutrinária, 

será realizada de acordo com o disposto no art. 139, e seu parágrafo único, 

do Regimento Geral da USP. 

I – a comissão organizará uma lista de dez pontos, com base no programa 

do concurso e dela dará conhecimento aos candidatos, 24 (vinte e quatro) 

horas antes do sorteio do ponto, sendo permitido exigir-se dos candidatos a 

realização de outras atividades nesse período; 

II – o candidato poderá propor a substituição de pontos, imediatamente 

após tomar conhecimento de seus enunciados, se entender que não 

pertencem ao programa do concurso, cabendo à comissão julgadora 

decidir, de plano, sobre a procedência da alegação; 

III – sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de cinco horas de 

duração da prova; 

IV – durante sessenta minutos, após o sorteio, será permitida a consulta a 

livros, periódicos e outros documentos bibliográficos; 

V – 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; 



VI – O candidato poderá utilizar microcomputador para a realização da 

prova escrita, mediante solicitação por escrito à comissão julgadora, nos 

termos da Circ.SG/Co/70, de 5/9/2001, e decisão da Congregação em 

sessão de 28/02/2002; 

VII – a prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, deverá ser 

reproduzida em cópias que serão entregues aos membros da comissão 

julgadora, ao se abrir a sessão; 

VIII – cada prova será avaliada, individualmente, pelos membros da 

comissão julgadora; 

IX – serão considerados habilitados para a 2ª fase os candidatos que 

obtiverem, da maioria dos membros da comissão julgadora, nota mínima 

sete; 

X – a comissão julgadora apresentará, em sessão pública, as notas 

recebidas pelos candidatos. 

5. Participarão da segunda fase somente os candidatos aprovados na primeira 

fase. 

II – Segunda fase: PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO 

DO MEMORIAL E PROVA DIDÁTICA  

PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO MEMORIAL 

6. O julgamento do memorial, expresso mediante nota global, incluindo 

arguição e avaliação, deverá refletir o mérito do candidato. 

Parágrafo único – No julgamento do memorial, a comissão apreciará: 

I – produção científica, literária, filosófica ou artística; 

II – atividade didática universitária; 

III – atividades relacionadas à prestação de serviços à comunidade; 

IV – atividades profissionais ou outras, quando for o caso; 

V - diplomas e outras dignidades universitárias. 

PROVA DIDÁTICA  

7. A prova didática será pública, com a duração mínima de quarenta e máxima 

de sessenta minutos, e versará sobre o programa da área de conhecimento 

acima mencionada, nos termos do artigo 137 do Regimento Geral da USP. 



I – a comissão julgadora, com base no programa do concurso, organizará 

uma lista de dez pontos, da qual os candidatos tomarão conhecimento 

imediatamente antes do sorteio do ponto; 

II – o candidato poderá propor a substituição de pontos, imediatamente 

após tomar conhecimento de seus enunciados, se entender que não 

pertencem ao programa do concurso, cabendo à comissão julgadora 

decidir, de plano, sobre a procedência da alegação; 

III – a realização da prova far-se-á 24 (vinte e quatro) horas após o sorteio 

do ponto as quais serão de livre disposição do candidato, não se exigindo 

dele nesse período a realização de outras atividades; 

IV – o candidato poderá utilizar o material didático que julgar necessário; 

V – 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. 

JULGAMENTO DA 2ª FASE 

8. Ao término da apreciação das provas, cada candidato terá de cada 

examinador uma nota final que será a média ponderada das notas por ele 

conferidas nas duas fases. 

9. As notas das provas poderão variar de zero a dez, com aproximação até a 

primeira casa decimal. 

10. A nota obtida pelo candidato aprovado na prova escrita irá compor a média 

final da segunda fase. 

11. O resultado do concurso será proclamado pela comissão julgadora 

imediatamente após seu término, em sessão pública. 

12. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, da maioria 

dos examinadores, nota final mínima sete. 

13. A indicação dos candidatos será feita por examinador, segundo as notas 

por ele conferidas. 

14. Será proposto para nomeação o candidato que obtiver o maior número de 

indicações da comissão julgadora. 

15. A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprovação em exame médico 

realizado pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado – DPME, nos 

termos do Artigo 47, VI, da Lei nº 10.261/68. 



16. A nomeação do docente aprovado no concurso, assim como as demais 

providências decorrentes, serão regidas pelos termos da Resolução nº 7271 

de 2016. 

17. O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatício exclusivo com a 

USP, nos termos do artigo 197 do Regimento Geral da USP. 

18. O concurso terá validade imediata e será proposto para nomeação somente 

o candidato indicado para o cargo posto em concurso. 

19. O candidato será convocado para posse pelo Diário Oficial do Estado. 

20. Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao concurso, 

encontram-se à disposição dos interessados no Serviço de Órgãos 

Colegiados e Concursos da Escola Politécnica da USP, localizado no 

Edifício Engenheiro Mário Covas Júnior (Administração da EPUSP), na 

Avenida Professor Luciano Gualberto, Travessa do Politécnico, nº 380, 

Cidade Universitária, São Paulo / SP, pelo telefone (55 11) 3091-5447 ou 

pelo e-mail svorcc.poli@usp.br.  

 

  

mailto:svorcc.poli@usp.br


RETIFICAÇÃO PUBLICADA NO DOE DE 08.01.2020 

 

RETIFICAÇÃO 

REFERENTE AO EDITAL EP/CONCURSOS 091-2019 

No título do EDITAL EP/CONCURSOS 091-2019 de abertura de inscrições ao 

concurso público de títulos e provas visando o provimento de dois cargos de Professor 

Doutor no Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Controle da 

Universidade de São Paulo, na especialidade “Engenharia de Telecomunicações, 

Controle e Biomédica”, publicado no DOE de 14/12/2019,   

Onde se lê: 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E 

PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE UM (01) CARGO DE PROFESSOR 

DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES E CONTROLE DA ESCOLA POLITÉCNICA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Leia-se:  

ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE TÍTULOS E 

PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE DOIS (02) CARGOS DE 

PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES E CONTROLE DA ESCOLA POLITÉCNICA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 



sábado, 14 de dezembro de 2019 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 129 (237) – 361

I – a comissão organizará uma lista de dez pontos, com 
base no programa do concurso e dela dará conhecimento aos 
candidatos, 24 (vinte e quatro) horas antes do sorteio do ponto, 
sendo permitido exigir-se dos candidatos a realização de outras 
atividades nesse período;

II – o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

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

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

V – 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;

VI – O candidato poderá utilizar microcomputador para a 
realização da prova escrita, mediante solicitação por escrito à 
comissão julgadora, nos termos da Circ.SG/Co/70, de 5/9/2001, 
e decisão da Congregação em sessão de 28/02/2002;

VII – a prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VIII – cada prova será avaliada, individualmente, pelos 
membros da comissão julgadora;

IX – serão considerados habilitados para a 2ª fase os can-
didatos que obtiverem, da maioria dos membros da comissão 
julgadora, nota mínima sete;

X – a comissão julgadora apresentará, em sessão pública, as 
notas recebidas pelos candidatos.

5. - Participarão da segunda fase somente os candidatos 
aprovados na primeira fase.

II – Segunda fase: PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGA-
MENTO DO MEMORIAL E PROVA DIDÁTICA

PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO 
MEMORIAL

6. - O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito 
do candidato.

Parágrafo único – No julgamento do memorial, a comissão 
apreciará:

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
IV – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V - diplomas e outras dignidades universitárias.
PROVA DIDÁTICA
7. - A prova didática será pública, com a duração mínima 

de quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre 
o programa da área de conhecimento acima mencionada, nos 
termos do artigo 137 do Regimento Geral da USP.

I – a comissão julgadora, com base no programa do concur-
so, organizará uma lista de dez pontos, da qual os candidatos 
tomarão conhecimento imediatamente antes do sorteio do 
ponto;

II – o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

III – a realização da prova far-se-á 24 (vinte e quatro) horas 
após o sorteio do ponto as quais serão de livre disposição do 
candidato, não se exigindo dele nesse período a realização de 
outras atividades;

IV – o candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário;

V – 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.

JULGAMENTO DA 2ª FASE
8. - Ao término da apreciação das provas, cada candidato 

terá de cada examinador uma nota final que será a média pon-
derada das notas por ele conferidas nas duas fases.

9. - As notas das provas poderão variar de zero a dez, com 
aproximação até a primeira casa decimal.

10. - A nota obtida pelo candidato aprovado na prova escri-
ta irá compor a média final da segunda fase.

11. - O resultado do concurso será proclamado pela comis-
são julgadora imediatamente após seu término, em sessão 
pública.

12. - Serão considerados habilitados os candidatos que 
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

13. - A indicação dos candidatos será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas.

14. - Será proposto para nomeação o candidato que obtiver 
o maior número de indicações da comissão julgadora.

15. - A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprova-
ção em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias 
Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, VI, da Lei 
nº 10.261/68.

16. - A nomeação do docente aprovado no concurso, assim 
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos 
termos da Resolução nº 7271 de 2016.

17. - O docente em RDIDP deverá manter vínculo empre-
gatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do 
Regimento Geral da USP.

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

19. - O candidato será convocado para posse pelo Diário 
Oficial do Estado.

20. - Maiores informações, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados no 
Serviço de Órgãos Colegiados e Concursos da Escola Politéc-
nica da USP, localizado no Edifício Engenheiro Mário Covas 
Júnior (Administração da EPUSP), na Avenida Professor Luciano 
Gualberto, Travessa do Politécnico, nº 380, Cidade Universitária, 
São Paulo / SP, pelo telefone (55 11) 3091-5447 ou pelo e-mail 
svorcc.poli@usp.br.

 EDITAL EP/CONCURSOS 093-2019
CONCURSO PROFESSOR DOUTOR
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE UM (01) 
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA DA ESCOLA POLITÉCNICA 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

A Diretora da Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo, Profa. Dra. Liédi Legi Bariani Bernucci, torna público a 
todos os interessados que, de acordo com o decidido pela Con-
gregação em sessão ordinária realizada em 12/12/2019, estarão 
abertas, pelo prazo de noventa (90) dias, com início às 09 horas 
(horário de Brasília) do dia 17/12/2019 e término às 16 horas 
(horário de Brasília) do dia 15/03/2020, as inscrições ao concur-
so público de títulos e provas para provimento de um (01) cargo 
de Professor Doutor, referência MS-3, em Regime de Dedicação 
Integral a Docência e à Pesquisa (RDIDP), cargo nº 1232444, 
com o salário de R$ 11.069,17 (mês/ano), no Departamento de 
Engenharia Naval e Oceânica, na área “Otimização e Processos 
Estocásticos Aplicados a Engenharia Naval e Oceânica”, nos 
termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e 
o respectivo programa que segue:

PROGRAMA DO CONCURSO
ESPECIALIDADE: OTIMIZAÇÃO E PROCESSOS ESTOCÁSTI-

COS APLICADOS A ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA
1) - Conceitos de otimização: variáveis de decisão, função 

objetivo, restrições, funções multiobjetivo, formulação de proble-

Controle, na especialidade “Engenharia de Telecomunicações, 
Controle e Biomédica”, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do 
Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

Programa para provimento de cargo de Professor Doutor, no 
Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Controle 
da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Especialidade: Engenharia de Telecomunicações, Controle 
e Biomédica

1. - Série e transformada de Fourier em tempo contínuo e 
em tempo discreto. Definição, exemplos de espectros, relação de 
Parseval, propriedades e aplicações.

2. - Análise de sistemas lineares e invariantes no tempo de 
tempo contínuo. Descrição de sistema de ordem n por equação 
diferencial. A resposta total do sistema e os seus modos naturais. 
A função resposta em frequência.

3. - Sistemas lineares e invariantes no tempo (LIT) em tempo 
discreto. Descrição de sistemas LIT por equação de diferenças. A 
resposta em frequência e a transformada de Fourier de tempo 
discreto. A transformada Z, definição e propriedades. A função 
de transferência, posição de polos e zeros e a resposta em 
frequência.

4. - Amostragem de sinais de tempo contínuo e relações 
espectrais. Representação e reconstrução de um sinal de tempo 
contínuo por suas amostras. Relação entre resposta em frequên-
cia de sistema de tempo contínuo e a resposta em frequência de 
sua implementação digital.

5. - Linhas de transmissão em regime permanente senoidal: 
ábaco de Smith, casamento de impedâncias.

6. - Reflexão e refração de ondas planas: incidência normal 
e oblíqua em condutores e dielétricos.

7. - Pilha de Protocolos Internet: princípios de transferência 
confiável de dados, repasse e endereçamento.

8. - Camada física: fundamentos de probabilidade, autocor-
relação e densidade espectral de potência de sinais aleatórios, 
modulação digital em banda-base com deteção por limiar e 
probabilidade de erro no caso binário, compromisso entre taxa 
de transmissão e robustez ao ruído no caso M-ário.

9. - Modelos matemáticos de sistemas físicos. Regime 
transitório e permanente. Representação em espaço de estados 
para sistemas lineares e invariantes no tempo (LIT). Pontos de 
equilíbrio. Linearização. Estabilidade para sistemas LIT na repre-
sentação em espaço de estados.

10. - Especificações de projeto de sistemas de controle no 
domínio do tempo. Estabilidade do sistema em malha fechada. 
Critério de estabilidade de Routh-Hurwitz. Análise de erros esta-
cionários. Método do lugar das raízes.

11. - Métodos de resposta em frequência. Diagramas de 
Bode e de Nyquist. Critérios de Estabilidade de Nyquist. Siste-
mas de fase não-mínima. Margens de estabilidade e largura 
de banda.

12. - Projeto de compensadores por método do lugar das 
raízes e resposta em frequência. Compensadores de avanço, 
atraso e avanço-atraso. Compensadores PID (proporcional + 
integral + derivativo).

Programa baseado na ementa das disciplinas:
-PTC3307 – Sistemas e Sinais
-PTC3361 – Introdução ao Processamento Digital de Sinais
-PTC3314 – Ondas e Linhas
-PTC3360 – Introdução a Redes e Comunicações
-PTC3313 – Sistemas de Controle
-PTC3312 – Laboratório de Controle
Bibliografia:
A.V. Oppenheim, A.S. Willsky e S.H. Nawab, Signals and 

Systems, 2nd ed., Pearson, São Paulo, 2010.
A. V. Oppenheim, R.W. Schafer: Discrete-Time Signal Proces-

sing, 3rd. Ed., Prentice Hall, 2009
S. Ramo, J.R. Whinnery, T. Van Duzer, Fields and waves in 

communication electronics. 2nd ed., New York: Wiley, 1984.
J. F. Kurose e K. W. Ross, Computer Networking: A Top-Down 

Approach, 7th ed., Pearson Higher Education, 2016.
B. P. Lathi e Z. Ding , Modern Digital and Analog Communi-

cation Systems, 4th ed., Oxford University Press, 2011.
G.F. Franklin, J.D. Powell, A.E. Naeini. Feedback Control of 

Dynamic Systems, Pearson – Prentice Hall, Upper Saddle River, 
NJ, 6th . ed., 2009

Katsuhiko Ogata, Modern Control Engineering, 5th edition, 
Pearson, 2009

O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Escola Politécnica da USP.

1. - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido à Diretora da Escola Politécnica, Profa. 
Dra. Liédi Légi Bariani Bernucci, contendo dados pessoais e 
área de conhecimento (especialidade) do Departamento a que 
concorre, anexando os seguintes documentos:

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
das demais informações que permitam avaliação de seus méri-
tos, em formato digital;

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

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

IV – título de eleitor;
V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de 

pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
§ 1º - Elementos comprobatórios do memorial referido no 

inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais 
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até 
o último dia útil que antecede o início do concurso.

§ 2º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados 
das exigências referidas nos incisos III e IV, desde que as tenham 
cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

§ 3º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se 
encontram em situação regular no Brasil.

§ 4º - O candidato estrangeiro aprovado no concurso e 
indicado para o preenchimento do cargo só poderá tomar posse 
se apresentar visto temporário ou permanente que faculte o 
exercício de atividade remunerada no Brasil.

§ 5º - 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.

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

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e vinte dias, a contar da data da publicação no 
Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo 
com o artigo 134, parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

3. - O concurso será realizado segundo critérios objetivos, 
em duas fases, por meio de atribuição de notas em provas, 
assim divididas:

1ª fase (eliminatória) – prova escrita;
2ª fase – - I) julgamento do memorial com prova pública 

de arguição;
II) prova didática;
§ 1º - A convocação dos inscritos para a realização das 

provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
§ 2º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário 

estabelecido não poderão realizar as provas.
I – Primeira fase: PROVA ESCRITA – Caráter Eliminatório
4. - A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem 

geral e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto 
no art. 139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

§ 1º - A convocação dos inscritos para a realização das 
provas será publicada no Diário Oficial do Estado.

§ 2º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

I – Primeira fase: PROVA ESCRITA – Caráter Eliminatório
4. - A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem 

geral e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto 
no art. 139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

I – a comissão organizará uma lista de dez pontos, com 
base no programa do concurso e dela dará conhecimento aos 
candidatos, 24 (vinte e quatro) horas antes do sorteio do ponto, 
sendo permitido exigir-se dos candidatos a realização de outras 
atividades nesse período;

II – o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

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

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

V – 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;

VI – O candidato poderá utilizar microcomputador para a 
realização da prova escrita, mediante solicitação por escrito à 
comissão julgadora, nos termos da Circ.SG/Co/70, de 5/9/2001, 
e decisão da Congregação em sessão de 28/02/2002;

VII – a prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VIII – cada prova será avaliada, individualmente, pelos 
membros da comissão julgadora;

IX – serão considerados habilitados para a 2ª fase os can-
didatos que obtiverem, da maioria dos membros da comissão 
julgadora, nota mínima sete;

X – a comissão julgadora apresentará, em sessão pública, as 
notas recebidas pelos candidatos.

5. - Participarão da segunda fase somente os candidatos 
aprovados na primeira fase.

II – Segunda fase: PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGA-
MENTO DO MEMORIAL E PROVA DIDÁTICA

PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO 
MEMORIAL

6. - O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito 
do candidato.

Parágrafo único – No julgamento do memorial, a comissão 
apreciará:

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
IV – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V - diplomas e outras dignidades universitárias.
PROVA DIDÁTICA
7. - A prova didática será pública, com a duração mínima 

de quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre 
o programa da área de conhecimento acima mencionada, nos 
termos do artigo 137 do Regimento Geral da USP.

I – a comissão julgadora, com base no programa do concur-
so, organizará uma lista de dez pontos, da qual os candidatos 
tomarão conhecimento imediatamente antes do sorteio do 
ponto;

II – o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

III – a realização da prova far-se-á 24 (vinte e quatro) horas 
após o sorteio do ponto as quais serão de livre disposição do 
candidato, não se exigindo dele nesse período a realização de 
outras atividades;

IV – o candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário;

V – 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.

JULGAMENTO DA 2ª FASE
8. - Ao término da apreciação das provas, cada candidato 

terá de cada examinador uma nota final que será a média pon-
derada das notas por ele conferidas nas duas fases.

9. - As notas das provas poderão variar de zero a dez, com 
aproximação até a primeira casa decimal.

10. - A nota obtida pelo candidato aprovado na prova escri-
ta irá compor a média final da segunda fase.

11. - O resultado do concurso será proclamado pela comis-
são julgadora imediatamente após seu término, em sessão 
pública.

12. - Serão considerados habilitados os candidatos que 
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

13. - A indicação dos candidatos será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas.

14. - Será proposto para nomeação o candidato que obtiver 
o maior número de indicações da comissão julgadora.

15. - A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprova-
ção em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias 
Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, VI, da Lei 
nº 10.261/68.

16. - A nomeação do docente aprovado no concurso, assim 
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos 
termos da Resolução nº 7271 de 2016.

17. - O docente em RDIDP deverá manter vínculo empre-
gatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do 
Regimento Geral da USP.

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

19. - O candidato será convocado para posse pelo Diário 
Oficial do Estado.

20. - Maiores informações, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados no 
Serviço de Órgãos Colegiados e Concursos da Escola Politéc-
nica da USP, localizado no Edifício Engenheiro Mário Covas 
Júnior (Administração da EPUSP), na Avenida Professor Luciano 
Gualberto, Travessa do Politécnico, nº 380, Cidade Universitária, 
São Paulo / SP, pelo telefone (55 11) 3091-5447 ou pelo e-mail 
svorcc.poli@usp.br.

 EDITAL EP/CONCURSOS 091-2019
CONCURSO PROFESSOR DOUTOR EM 02 FASES
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE UM (01) 
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE ENGE-
NHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E CONTROLE DA ESCOLA 
POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

A Diretora da Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo, Profa. Dra. Liédi Legi Bariani Bernucci, torna público 
a todos os interessados que, de acordo com o decidido pela 
Congregação em sessão ordinária realizada em 12/12/2019, 
estarão abertas, pelo prazo de noventa (90) dias, com início às 
09 horas (horário de Brasília) do dia 17/12/2019 e término às 
16 horas (horário de Brasília) do dia 15/03/2020, as inscrições 
ao concurso público de títulos e provas para provimento de dois 
(02) cargos de Professor Doutor, referência MS-3, em Regime 
de Dedicação Integral a Docência e à Pesquisa (RDIDP), cargos 
nº 1232460 e 1235559, com o salário de R$ 11.069,17 (mês/
ano), no Departamento de Engenharia de Telecomunicações e 

ENGENHARIA MECÂNICA DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UNI-
VERSIDADE DE SÃO PAULO

A Diretora da Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo, Profa. Dra. Liédi Legi Bariani Bernucci, torna público a 
todos os interessados que, de acordo com o decidido pela Con-
gregação em sessão ordinária realizada em 12/12/2019, estarão 
abertas, pelo prazo de noventa (90) dias, com início às 09 horas 
(horário de Brasília) do dia 17/12/2019 e término às 16 horas 
(horário de Brasília) do dia 15/03/2020, as inscrições ao concur-
so público de títulos e provas para provimento de um (01) cargo 
de Professor Doutor, referência MS-3, em Regime de Dedicação 
Integral a Docência e à Pesquisa (RDIDP), cargo nº 1232487, 
com o salário de R$ 11.069,17 (mês/ano), no Departamento de 
Engenharia Mecânica, na especialidade “Veículos Autônomos”, 
nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da 
USP, e o respectivo programa que segue:

Especialidade: Veículos Autônomos
Programa
Mecânica Newtoniana e Mecânica Analítica
Sistemas de forças. Cinemática e dinâmica, do ponto mate-

rial e dos sistemas de pontos materiais. Cinemática e dinâmica 
do corpo rígido. Vínculos e coordenadas generalizadas. Princípio 
de D’Alembert. Princípio dos Trabalhos Virtuais. Princípio de 
Hamilton. Equações de Euler-Lagrange. Sistemas não holônomos 
e multiplicadores de Lagrange. Equações canônicas de Hamilton. 
Sistemas dissipativos. Leis de conservação e invariantes. Siste-
mas com variação de massa. Localização e orientação de um 
corpo rígido. Forças Generalizadas e Energia das Acelerações. 
Princípio de Gauss. Equações de Gibbs-Appell.

Metodologia de Projeto
Estrutura de um projeto de Engenharia. Ciclo de Produção 

e Consumo. Análise do Valor em Projetos. Técnicas de Geração 
de Ideias. Estudo de Viabilidade. Projeto Básico. Simulação e 
Otimização. Projeto Executivo. Espiral de Projetos. Projeto do 
produto. Projeto da manufatura.

Modelagem, Controle e Estimação
Modelagem de sistemas mecânicos, elétricos, fluidos e 

térmicos. Funções de transferência. Sistemas lineares contínuos 
no domínio do tempo e aplicações. Sinais no domínio do tempo 
e da frequência. Sistemas contínuos na forma de equações 
de estado. Controlabilidade e Observabilidade. Projeto por 
Alocação de Polos. Sistemas de Controle Lineares-Quadráticos 
(LQ). Observadores de Estado. Projeto de Seguidores Contro-
ladores PID. Análise no Domínio das Frequências: Métodos de 
Bode e Nyquist. Critérios de estabilidade de Lyapunov. Síntese 
e análise de controladores digitais. Conceituação de Modelos 
Determinísticos e Probabilísticos. Variáveis Aleatórias. Estimação 
de Parâmetros. Processos Estocásticos. Equações Diferenciais 
Estocásticas. Filtros de Kalman. Ruído adaptativo.

Sistemas de Controle, Atuadores e Acionamentos
Veículos Autônomos: arquitetura de controle, sensoria-

mento, navegação e aplicações. Atuadores: eletromecânicos, 
pneumáticos, hidráulicos.

Aprendizado de Máquina e Reconhecimento de Padrões
Princípios de reconhecimento de padrões. Classificadores 

probabilísticos. Árvores de decisão, redes neurais, SVMs. Regres-
são linear e logística. Aprendizado não-supervisionado. Modelos 
de imagem e processamento de imagens. Reconhecimento de 
objetos.

Veículos Inteligentes
Classificação e descrição funcional de veículos inteligentes. 

Tecnologia para veículos inteligentes: sensores, sistemas de 
comunicação, sistemas embarcados e atuadores. Modelos de 
comportamento dos veículos inteligentes: seguidor, mudança 
de faixa; atenção e distração. Efeitos de veículos inteligentes 
no fluxo de tráfego.

O Programa é baseado nas ementas das seguintes disci-
plinas:

Disciplinas de graduação:
PME3100 – Mecânica I
PME3320 – Metodologia do Projeto I
PME3380 – Modelagem de Sistemas Dinâmicos
PME3481 – Controle e Aplicações
PME3482 – Controle Discreto
PME5018 – Projeto Integrado de Sistemas Mecânicos
PMR3403 – Atuadores e Acionamentos
PMR3508 – Aprendizado de Máquina e Reconhecimento 

de Padrões
PSI 3562 – Veículos Inteligentes
Disciplinas de pós-graduação:
PME5009 – Introdução à Teoria da Estimação
PME5010 – Mecânica Analítica
PME5236 – Dinâmica de Sistemas Multicorpos e suas Apli-

cações em Robótica e Engenharia Veicular.
PMR5243 – Introdução a Sistemas de Controle Aplicados à 

Robótica Submarina e Engenharia Oceânica
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Escola Politécnica da USP.

1. - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido à Diretora da Escola Politécnica, Profa. 
Dra. Liédi Légi Bariani Bernucci, contendo dados pessoais e 
área de conhecimento (especialidade) do Departamento a que 
concorre, anexando os seguintes documentos:

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
das demais informações que permitam avaliação de seus méri-
tos, em formato digital;

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

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

IV – título de eleitor;
V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de 

pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
§ 1º - Elementos comprobatórios do memorial referido no 

inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais 
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até 
o último dia útil que antecede o início do concurso.

§ 2º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados 
das exigências referidas nos incisos III e IV, desde que as tenham 
cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

§ 3º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se 
encontram em situação regular no Brasil.

§ 4º - O candidato estrangeiro aprovado no concurso e 
indicado para o preenchimento do cargo só poderá tomar posse 
se apresentar visto temporário ou permanente que faculte o 
exercício de atividade remunerada no Brasil.

§ 5º - 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.

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

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e vinte dias, a contar da data da publicação no 
Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo 
com o artigo 134, parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

3. - O concurso será realizado segundo critérios objetivos, 
em duas fases, por meio de atribuição de notas em provas, 
assim divididas:

1ª fase (eliminatória) – prova escrita;
2ª fase – - I) julgamento do memorial com prova pública 

de arguição;
II) prova didática;
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9. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá 
ao desempate com base na média global obtida por cada 
candidato.

10. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I - VCI513 Diagnóstico por Imagem (currículo em desati-

vação)
II - VCI4104 Diagnóstico por Imagem I
III - VCI4203 Diagnóstico por Imagem II (nova matriz 

curricular)
 - Introdução ao Radiodiagnóstico
 - Princípios da Ultrassonografia
 - Introdução à Tomografia Computadorizada e Ressonân-

cia Magnética
 - Anatomia Radiográfica
 - Diagnóstico por Imagem do Sistema Ósseo
 - Diagnóstico por Imagem do Sistema Articular
 - Diagnóstico por Imagem da Coluna Vertebral
 - Diagnóstico por Imagem da Cavidade Torácica
 - Diagnóstico por Imagem do Sistema Cardiovascular
 - Diagnóstico por Imagem do Sistema Respiratório
 - Diagnóstico por Imagem do Sistema Digestório
 - Diagnóstico por Imagem dos Sistemas Urinário e Genital
 - Diagnóstico por Imagem do Sistema Locomotor de 

Equinos
IV - VCI206 Anatomia Aplicada ao Diagnóstico por Imagem
 - Análise comparativa dos procedimentos e protocolos téc-

nicos da radiologia convencional, ultrassonografia, tomografia 
computadorizada e endoscopia;

 - Noções de anatomia radiográfica dos sistemas e apa-
relhos

 - Anatomia ultrassonográfica dos sistemas e aparelhos
 - Anatomia tomográfica dos sistemas e aparelhos-Anato-

mia endoscópica dos sistemas e aparelhos
11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional da 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade 
de São Paulo, e às publicações no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo.

12. O não comparecimento do candidato às provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

13. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado 
pelo CTA da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
da Universidade de São Paulo para fins de homologação, após 
exame formal.

14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/7/2020 com possibilidade de 
prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse o 
prazo de dois anos.

15. Os docentes contratados por prazo determinado fica-
rão submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade 
de São Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência 
Social – RGPS.

16. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça 

outro cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no pro-

cesso seletivo e convocado para contratação, apresentar visto 
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade 
remunerada no Brasil.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
na Assistência Acadêmica da Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia da USP, e-mail saafmvz@usp.br, e telefones: 3091-
0904 e 3091-8359.

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS FMVZ nº 
02/2020

Terá início no dia 27 de fevereiro de 2020, às 9 horas, na 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade 
de São Paulo, Av. Professor Doutor Orlando Marques de Paiva nº 
87, o concurso público de títulos e provas para provimento de 
um cargo de Professor Titular, MS-6 em RDIDP, junto ao Depar-
tamento de Clínica Médica, Área Clínica Médica de Bovinos e 
Pequenos Ruminantes, conforme Edital FMVZ nº 01/2019 de 
abertura de inscrições, publicado no D.O.E. de 3/1/2019, para o 
qual estão inscritas as candidatas: Lilian Gregory e Alice Maria 
Melville Paiva Della Libera.

A Comissão Julgadora estará constituída dos seguintes 
membros: Membros titulares: Prof. Dr. Fernando José Benesi – 
Professor Titular do Departamento de Clínica Médica da FMVZ/
USP; Prof. Dr. Leonardo José Richtzenhain – Professor Titular 
Aposentado do Departamento de Medicina Veterinária Preventi-
va e Saúde Animal da FMVZ/USP; Prof. Dr. Luiz Augusto Batista 
Brito – Professor Titular do Departamento de Medicina Veteriná-
ria da EVZ/UFG; Prof. Dr. José Renato Junqueira Borges – Profes-
sor Titular da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da 
UnB e Prof. Dr. Alexandre Secorun Borges – Professor Titular do 
Departamento de Clínica Veterinária da FMVZ-UNESP/Botucatu. 
Membros suplentes: Prof. Dr. Enrico Lippi Ortolani – Professor 
Titular do Departamento de Clínica médica da FMVZ/USP e 
Profa. Dra. Rita de Cassia Campbell Machado Botteon – Profes-
sora Titular do Departamento de Medicina e Cirurgia do Instituto 
de Veterinária da UFRRJ. Ficam, pelo presente edital, convocados 
os candidatos e a Comissão Julgadora acima mencionada.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE 
RIBEIRÃO PRETO
 EDITAL CSCRH–RP – 03-2020 – CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universi-

dade de São Paulo, CONVOCA o candidato CARLOS AUGUSTO 
DE SOUZA LIMA a comparecer no Centro de Serviços Compar-
tilhados em Recursos Humanos do Campus da USP de Ribeirão 
Preto (Bloco A – Prédio do CeTI-RP), situado à Av. Bandeirantes, 
3900, Bairro Vila Monte Alegre, em Ribeirão Preto – SP, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis contados a partir do dia útil seguinte ao 
da publicação deste edital, das 9h às 12h ou das 13h às 17h, 
munido de todos os documentos para dar andamento à contra-
tação, conforme Edital ATAc/FORP Nº 032/2019, de Abertura de 
Processo Seletivo Simplificado e Edital ATAc/FORP Nº 048/2019, 
de Resultado Final/Classificação e Homologação, para a função 
de Professor Contratado III (Doutor), em jornada de 12 horas 
semanais de trabalho, junto ao Departamento de Estomatologia, 
Saúde Coletiva e Odontologia Legal.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E 
DE COMPUTAÇÃO
 Edital ATAc/ICMC/USP nº 001-2020
Abertura de Inscrições ao Concurso para Obtenção do 

Título de Livre-Docente junto aos Departamentos de Matemática 
(SMA), Ciências de Computação (SCC), Matemática Aplicada e 
Estatística (SME) e de Sistemas de Computação (SSC), do Insti-
tuto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade 
de São Paulo

O Vice-Diretor no exercício da Diretoria do Instituto de 
Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade 
de São Paulo (USP) torna público a todos os interessados que, de 
acordo com a legislação em vigor, estarão abertas, no período 
das 8h30 do dia 17/01/2020 às 17h do dia 31/01/2020 (horário 
oficial de Brasília/DF), as inscrições ao concurso de títulos e 
provas para concessão do título de Livre Docente, para os 
Departamentos de Matemática (SMA), Ciências de Computação 
(SCC), Matemática Aplicada e Estatística (SME) e Sistemas de 
Computação (SSC), do ICMC, nos termos do art. 125, parágrafo 
1º, do Regimento Geral da USP, consoante as seguintes áreas de 
conhecimento e programas:

 ESCOLA POLITÉCNICA
 RETIFICAÇÃO
REFERENTE AO EDITAL EP/CONCURSOS 091-2019
No título do EDITAL EP/CONCURSOS 091-2019 de abertura 

de inscrições ao concurso público de títulos e provas visando 
o provimento de dois cargos de Professor Doutor no Depar-
tamento de Engenharia de Telecomunicações e Controle da 
Universidade de São Paulo, na especialidade “Engenharia de 
Telecomunicações, Controle e Biomédica”, publicado no DOE 
de 14/12/2019,

Onde se lê:
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE UM (01) 
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE ENGE-
NHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E CONTROLE DA ESCOLA 
POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Leia-se:
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE DOIS (02) 
CARGOS DE PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE 
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E CONTROLE DA ESCO-
LA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA
 EDITAL FMVZ nº 01/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTE TEMPORÁRIO JUNTO AO 
DEPARTAMENTO DE CIRURGIA DA FACULDADE DE MEDICINA 
VETERINÁRIA E ZOOTECNIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
da Universidade de São Paulo torna público a todos os interes-
sados que, conforme aprovação pelo Conselho Técnico Adminis-
trativo, em reunião realizada em 2/10/2019, estarão abertas por 
15 dias, no período das 0h00 do dia 13/1/2020 às 23h59h do dia 
27/1/2020, as inscrições para o processo seletivo para a contra-
tação de 1 (um) docente por prazo determinado, como Professor 
Contratado III (MS-3.1), com salário de R$ 1.918,72 (um mil, 
novecentos e dezoito reais e setenta e dois centavos), referência: 
mês de maio de 2019, com jornada de 12 (doze) horas semanais 
de trabalho, junto ao Departamento de Cirurgia, no conjunto das 
disciplinas VCI513 Diagnóstico por Imagem, VCI4104 Diagnósti-
co por Imagem I; VCI4203 Diagnóstico por Imagem II; VCI206 
Anatomia Aplicada ao Diagnóstico por Imagem nos termos da 
Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem como da 
Resolução nº 7.354/17.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo CTA da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 
da Universidade de São Paulo após o término do período de 
inscrições e de acordo com os termos da Resolução nº 7.354/17.

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, contendo 
dados pessoais e Área de conhecimento (especialidade) a que 
concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do título de Doutor, outorgado 

ou reconhecido pela USP ou de validade nacional.
2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 

ou qualquer outro meio.
2.2. 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.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do aprovado.

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverá ministrar as seguintes disciplinas:

I. - VCI513 Diagnóstico por Imagem;
II. - VCI4104 Diagnóstico por Imagem I;
III. - VCI4203 Diagnóstico por Imagem II;
IV. - VCI206 Anatomia Aplicada ao Diagnóstico por Imagem.
5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 

meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 5)
II. Prova Didática (peso 5)
5.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 

processo seletivo, será realizada de acordo com o disposto no 
artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.

5.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo e dela dará 
conhecimento aos candidatos, 24 (vinte e quatro) horas antes 
do sorteio do ponto, sendo permitido exigir-se dos candidatos a 
realização de outras atividades nesse período.

5.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

5.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, que o 
candidato tiver levado para o local da prova, do qual não lhe 
será permitido ausentar-se durante esse período.

5.1.4. As anotações efetuadas durante o período de con-
sulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser 
feitas em papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas 
ao texto final.

5.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão de Seleção, ao se abrir a sessão;

5.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção, individualmente.

5.2. A prova didática será pública, com a duração mínima 
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará 
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 
137, do Regimento Geral da USP.

5.2.1. A realização da prova didática far-se-á 24 (vinte e 
quatro) horas após o sorteio do ponto as quais serão de livre 
disposição do candidato, não se exigindo dele nesse período a 
realização de outras atividades.

5.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

5.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do processo sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação.

5.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

5.2.5. 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.

5.2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

6. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade de São Paulo e, para o cálculo da média individual, 
a soma dos pesos será o quociente de divisão.

7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado 
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído 
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos 
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das 
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.

CANDIDATO(S) APROVADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado / Nota da Prova de Méto-
dos Pedagógicos / Nota Final / Classificação Final

- Licenciado
002 / Fernando Henrique Pereira / 49.233.015-3 / 

397.986.138-48 / 35,50 / 78,33 / 113,83 / 1º
CANDIDATO(S) NÃO APROVADO(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF / Nota da Prova de Métodos 

Pedagógicos
001 / 25.178.124-0 / 252.199.908-37 / 43,33
 ETEC PROFA.DRA. DOROTI QUIOMI KANASHIRO TOYOHARA 

– SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 254/03/2019 – PROCESSO Nº2507006/2019

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA A PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS, PUBLICADO NO 
DOE DE 20/12/2019, SEÇÃO I, PÁGINA 292

NO COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO):
2 – Língua Portuguesa e Literatura (Base Nacional Comum)

(Ensino Médio – BNC/ BNCC/ ETIM/ MTec/ EM com Ênfases/ PD )
ONDE SE LÊ:
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 28/01/2020 Horário: 09:00
LEIA-SE:
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 01/02/2020 Horário: 13h00
 ETEC PROFA.DRA. DOROTI QUIOMI KANASHIRO TOYOHARA 

– SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 254/05/2019 – PROCESSO Nº 2941024/2019

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA A PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS, PUBLICADO NO 
DOE DE 20/12/2019, SEÇÃO I, PÁGINA 278

NO COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO):
1. - QUÍMICA
ONDE SE LÊ:
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 28/01/2020 Horário: 10:30
LEIA-SE:
Duração máxima da aula: 20 minutos
Data: 01/02/2020 Horário: 13h30
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE CIDADE TIRADENTES – 

SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 199/10/2019, PROCESSO Nº 2852866/2019.

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
07/01/2020

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE CIDADE 
TIRADENTES, no uso das atribuições conferidas por meio do § 1º 
do artigo 3º da Deliberação CEETEPS nº 41/2018, considerando 
a não ocorrência de aprovado(s) e / ou candidato(s) ausente(s) 
ENCERRA o Processo Seletivo Simplificado de Docentes, no(s) 
componente(s) curricular(es): História (BNC/ BNCC/ ETIM / MTec 
/ EM com Ênfases)(Desenvolvimento de Sistemas Integrado ao 
Ensino Médio (ETIM / MTec / AMS)).

 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE CIDADE TIRADENTES – 
SÃO PAULO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 199/13/2019, PROCESSO Nº 2853138/2019.

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
07/01/2020

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE CIDADE 
TIRADENTES, no uso das atribuições conferidas por meio do § 1º 
do artigo 3º da Deliberação CEETEPS nº 41/2018, HOMOLOGA o 
Processo Seletivo Simplificado de Docentes, no(s) componente(s) 
curricular(es): Química (Base Nacional Comum)(Química Integra-
do ao Ensino Médio(ETIM / MTec)).

 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE CIDADE TIRADENTES – 
SÃO PAULO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 199/14/2019, PROCESSO Nº 2853175/2019

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
07/01/2020

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE CIDADE 
TIRADENTES, no uso das atribuições conferidas por meio do § 1º 
do artigo 3º da Deliberação CEETEPS nº 41/2018, considerando 
a não ocorrência de candidato(s) aprovado(s), ENCERRA o Pro-
cesso Seletivo Simplificado de Docentes, no(s) componente(s) 
curricular(es): Sociologia (Base Nacional Comum)(Nutrição e 
Dietética Integrado ao Ensino Médio(ETIM / MTec)).

 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE CIDADE TIRADENTES – 
SÃO PAULO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 199/16/2019, PROCESSO Nº 2853310/2019

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
07/01/2020

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE CIDADE 
TIRADENTES, no uso das atribuições conferidas por meio do 
§ 1º do artigo 3º da Deliberação CEETEPS nº 41/2018, consi-
derando a ocorrência de candidato(s) ausente(s) ENCERRA o 
Processo Seletivo Simplificado de Docentes, no(s) componente(s) 
curricular(es): Gestão Farmacêutica(Farmácia).

 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL GILDO MARÇAL BEZERRA 
BRANDÃO – SÃO PAULO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 226/01/2019, PROCESSO Nº 2475023/2019

DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE 
07/01/2020

O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL GILDO MARÇAL 
BEZERRA BRANDÃO, no uso das atribuições conferidas por 
meio do § 1º do artigo 3º da Deliberação CEETEPS nº 41/2018, 
HOMOLOGA o Processo Seletivo Simplificado de Docentes, no(s) 
componente(s) curricular(es):1. Língua Estrangeira Moderna 
– Inglês (Parte Diversificada) (Ensino Médio – BNC/ BNCC/ 
ETIM/ Mtec/ EM com Ênfases/ PD), 3. Linguagem, Trabalho e 
Tecnologia (Automação Industrial), e considerando a ocorrência 
de candidato(s) ausente(s) ENCERRA o Processo Seletivo Simpli-
ficado de Docentes, no(s) componente(s) curricular(es): 2. Inglês 
Instrumental (Eletrônica).

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO 
PRETO
 Edital CSCRH–RP Nº 02/2020
CONVOCAÇÃO
A Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo, CONVOCA a candidata AMANDA SALLES MAR-
GATHO DO NASCIMENTO a comparecer no Centro de Serviços 
Compartilhados em Recursos Humanos do Campus da USP 
de Ribeirão Preto (Bloco A – Prédio do CeTI-RP), situado à Av. 
Bandeirantes, 3900, Bairro Vila Monte Alegre, em Ribeirão Preto, 
SP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação deste 
edital, das 9h às 12h e das 13h às 17h, munida de todos os 
documentos para dar andamento à nomeação como Professor 
Doutor, cargo nº 1232339, referência MS-3, em RDIDP, junto ao 
Departamento de Enfermagem Geral e Especializada, conforme 
Editais EERP/ATAC 014/2019 e 048/2019, de Abertura de Inscri-
ções e de Resultado Final/Homologação, respectivamente.

O Diretor de Escola Técnica de SUZANO faz saber aos candi-
datos abaixo relacionados o resultado da PROVA DE MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS e CLASSIFICAÇÃO FINAL.

1. COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): Represen-
tação e Comunicação em Língua Estrangeira Moderna: Espanhol 
I (Secretariado)

CANDIDATO(S) APROVADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado / Nota da Prova de Méto-
dos Pedagógicos / Nota Final / Classificação Final

- Licenciado
01/ Natália Prado Oliveira de Oliveira/ 48.010.668-X/ 

349.583.008-13/ 14,0/ 53,30/ 67,30 / 1º
SUZANO, 03/01/2020
____________________________________________
Nome e assinatura
Diretor de Escola Técnica
 ETEC DE SUZANO – SUZANO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO 
E TÉCNICO, Nº 190/22/2019 – PROCESSO Nº 28266916/2019

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓ-
GICOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

O Diretor de Escola Técnica de SUZANO faz saber aos candi-
datos abaixo relacionados o resultado da PROVA DE MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS e CLASSIFICAÇÃO FINAL.

1. COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): Linguagem, 
Trabalho e Tecnologia (Administração)

CANDIDATO(S) NÃO APROVADO(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF / Nota da Prova de Métodos 

Pedagógicos
02/ 47.220.831-7/ 398.579.478-24/ 29
SUZANO, 03/01/2020
____________________________________________
Nome e assinatura
Diretor de Escola Técnica
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE CIDADE TIRADENTES – 

SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 199/08/2019 – PROCESSO Nº 2852806/2019

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓ-
GICOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

O Diretor de Escola Técnica da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL 
DE CIDADE TIRADENTES faz saber aos candidatos abaixo rela-
cionados o resultado da PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓGICOS e 
CLASSIFICAÇÃO FINAL.

1. COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): Biologia 
(Base Nacional Comum)(Administração Integrado ao Ensino 
Médio(ETIM / MTec))

CANDIDATO(S) NÃO APROVADO(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF / Nota da Prova de Métodos 

Pedagógicos
001/26.512.301-X/302.251.388-75/16,0
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE ITARARÉ – ITARARÉ
CLASSE DESCENTRALIZADA EMEF PROFESSORA ALICE 

MORAES DE OLIVEIRA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 243/06/2019 – PROCESSO Nº 2868865/2019

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓ-
GICOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

A Diretora de Escola Técnica da ETEC de Itararé faz saber 
aos candidatos abaixo relacionados o resultado da PROVA DE 
MÉTODOS PEDAGÓGICOS e CLASSIFICAÇÃO FINAL.

COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO):
ÉTICA E CIDADANIA ORGANIZACIONAL (ADMINISTRAÇÃO)
CANDIDATO(S) APROVADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado / Nota da Prova de Méto-
dos Pedagógicos / Nota Final / Classificação Final

- Graduado
002 / Juliana Bueno de Souza / 40.094.923-4 / 419.943.848-

32 / 6,75 / 60,00 / 66,75 / 1º
CANDIDATO(S) NÃO APROVADO(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF / Nota da Prova de Métodos 

Pedagógicos
001 / 25.178.124-0 / 252.199.908-37 / 46,66
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE ITARARÉ – ITARARÉ
CLASSE DESCENTRALIZADA EMEF PROFESSORA ALICE 

MORAES DE OLIVEIRA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 243/07/2019 – PROCESSO Nº 2868898/2019

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓ-
GICOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

A Diretora de Escola Técnica da ETEC de Itararé faz saber 
aos candidatos abaixo relacionados o resultado da PROVA DE 
MÉTODOS PEDAGÓGICOS e CLASSIFICAÇÃO FINAL.

COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): PLANEJA-
MENTO EMPRESARIAL (PARA A HABILITAÇÃO ADMINISTRA-
ÇÃO) (ADMINISTRAÇÃO)

CANDIDATO(S) APROVADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado / Nota da Prova de Méto-
dos Pedagógicos / Nota Final / Classificação Final

- Graduado
001 / Osmar Aparecido Rodrigues Fogaça / 25.178.124-0 / 

252.199.908-37 / 22,00 / 61,66 / 83,66 / 1º
CANDIDATO(S) AUSENTE(S):
Nº de Inscrição / RG / CPF
002 / 6.806.213-6 / 000.510.329-02
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE ITARARÉ – ITARARÉ
CLASSE DESCENTRALIZADA EMEF PROFESSORA ALICE 

MORAES DE OLIVEIRA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 243/09/2019 – PROCESSO Nº 2869103/2019

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓ-
GICOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

A Diretora de Escola Técnica da ETEC de Itararé faz saber 
aos candidatos abaixo relacionados o resultado da PROVA DE 
MÉTODOS PEDAGÓGICOS e CLASSIFICAÇÃO FINAL.

COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): ESTUDOS E 
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE MARKETING (ADMINIS-
TRAÇÃO)

CANDIDATO(S) APROVADO(S):
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF / Nota do 

Exame de Memorial Circunstanciado / Nota da Prova de Méto-
dos Pedagógicos / Nota Final / Classificação Final

- Licenciado
002 / Karina Maria Silva Marcondes / 26.505.685-8 / 

270.992.278-90 / 15,75 / 70,33 / 86,08 / 1º
 ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE ITARARÉ – ITARARÉ
CLASSE DESCENTRALIZADA EMEF PROFESSORA ALICE 

MORAES DE OLIVEIRA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 243/10/2019 – PROCESSO Nº 2869133/2019

EDITAL DE RESULTADO DA PROVA DE MÉTODOS PEDAGÓ-
GICOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL

A Diretora de Escola Técnica da ETEC de Itararé faz saber 
aos candidatos abaixo relacionados o resultado da PROVA DE 
MÉTODOS PEDAGÓGICOS e CLASSIFICAÇÃO FINAL.

COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): CÁLCULOS 
FINANCEIROS E ESTATÍSTICOS (PARA A HABILITAÇÃO ADMINIS-
TRAÇÃO) (ADMINISTRAÇÃO)

8471800
Realce

8471800
Realce




