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* OBSERVAÇÃO 5: Não será aceito Diploma em Licenciatura 
Curta, Licenciatura de 1º grau.

1.1.2. [Sequência I] Documentos pessoais – envio para o 
e-mail posfisio@icb.usp.br:

1.3.2.1. Cópia simples e legível do original de comprovação 
da quitação do serviço militar, se pertinente – para candidatos 
brasileiros;

1.3.2.2 Cópia simples e legíveis dos documentos originais:
* cédula de identidade – para candidatos brasileiros
* para candidatos estrangeiros é necessário Registro Nacio-

nal de Estrangeiro (RNE) e/ou passaporte
* CPF (poderá constar na RG ou CNH, desde a numeração 

seja nítida) – para candidatos brasileiros e possivelmente para 
estrangeiros,

* título de eleitor (em caso de ilegibilidade da cópia, enviá-
-la juntamente com a cópia do comprovante ou justificativa de 
votação), somente para brasileiros

* Certidão de NASCIMENTO ou CASAMENTO para certi-
ficação junto à Divisão de Registros Acadêmicos da Reitoria/
USP – para candidatos brasileiros e possivelmente estrangeiros.

* OBSERVAÇÃO: Lembramos que a cópia do RG tem infor-
mações que os documentos de Conselhos Regionais e Carteira 
Nacional de Habilitação não trazem, tais como: Data de emissão 
do documento de identidade, Órgão expedidor, Unidade Federal 
onde foi expedido. Estas informações são importantes para 
registro na tela "Inscrição de Área" do Sistema Controle Admi-
nistrativo de Pós-Graduação Janus-USP. Sem estas informações 
torna-se difícil gerar o Nº USP.

1.1.3 [Sequência I] Formulário de inscrição:
Preenchimento DIGITADO do formulário* de inscrição.
* O formulário pode ser encontrado no site do programa, 

no endereço eletrônico: http://posfisio.icb.usp.br dentro do item 
"Pós-Graduação" e, em seguida, em "Seleção de Ingresso – 
Informações gerais", por fim “Formulário de Inscrição”.

A lista dos orientadores plenos do programa se encontra no 
link: https://uspdigital.usp.br/janus/componente/orientadoresIni-
cial.jsf?action=2&codcpg=42&codare=42137

1.1.4 [Sequência II] Mensagem do orientador para o e-mail 
posfisio@icb.usp.br:

Modelo de mensagem do orientador ao e-mail posfisio@
icb.usp.br:

“Eu, Prof(a). Dr(a). XXXXXXXXXXXXX, o(a) prospectivo(a) 
orientador(a), tenho conhecimento prévio do(a) candidato(a) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e aceitarei elaborar o projeto 
deste meu(minha) candidato(a), caso seja aprovado na Prova 
de Fisiologia. Visto que o(a) candidato(a) já enviou TODA a 
documentação requerida pelo Edital (documentos de graduação, 
documentos pessoais e formulário de inscrição) e que foi verifi-
cada pela Secretaria do Programa, autorizo o(a) candidato(a) a 
fazer a Prova de Fisiologia. O dia do envio desta mensagem é o 
dia da finalização da inscrição.”

2. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS EM FISIOLOGIA 
(1a etapa)

Em virtude da pandemia, em caráter excepcional, a prova de 
conhecimentos gerais em fisiologia será realizada remotamente 
e será composta de duas partes:

1) Primeira parte (peso 4): 21 (vinte e um) testes de múltipla 
escolha relativos ao conteúdo programático de todas as áreas da 
fisiologia citadas no item 2.2 abaixo;

2) Segunda parte (peso 6): 2 (duas) questões dissertativas 
relativas ao conteúdo e conceitos da fisiologia de acordo com 
área de atuação do prospectivo orientador, ao qual o candidato 
estará vinculado, conforme identificação no formulário de 
inscrição.

2.1 Critérios de aprovação para a 2ª etapa do processo 
seletivo:

Para candidatos ao Mestrado: a nota mínima deve ser igual 
ou superior a 5 (cinco) para serem convocados para a 2ª etapa 
da seleção.

Para candidatos ao Doutorado Direto: a nota mínima deve 
ser igual ou superior a 7 (sete) para serem convocados para a 
2ª etapa da seleção.

A lista dos aprovados na 1ª etapa será divulgada no site 
do programa (http://posfisio.icb.usp.br), porém as notas serão 
divulgadas somente ao final do processo seletivo.

O resultado da aprovação na 1ª etapa da prova de conhe-
cimentos gerais em fisiologia terá validade para o próximo 
processo seletivo.

O idioma da prova será o português ou o inglês.
2.2 Conteúdo da Prova de Conhecimentos Gerais em 

Fisiologia
BIOFÍSICA
2.1.1.1. Membranas celulares e suas proteínas de transpor-

te (canais e transportadores).
2.1.1.2. Potencial de membrana: sua origem e dependência 

em relação às permeabilidades e concentrações iônicas.
2.1.1.3. Oscilações do potencial de membrana associadas 

a codificação e condução de informação: potencial gerador e 
potencial de ação.

NEUROFISIOLOGIA
2.1.2.1. Organização geral do sistema sensorial.
2.1.2.2. Organização geral do sistema motor.
2.1.2.3. Organização geral do sistema nervoso autônomo.
FISIOLOGIA CARDIOVASCULAR
2.1.3.1. Propriedades do músculo cardíaco: excitabilidade, 

automatismo, condutibilidade, contratilidade e ciclo cardíaco.
2.1.3.2. Hemodinâmica: propriedades físicas (pressão/fluxo/

resistência) do sistema arterial e venoso e microcirculação 
(capilares).

2.1.3.3. Mecanismos de regulação local, neural e hormonal 
do sistema cardiovascular.

FISIOLOGIA RESPIRATÓRIA
2.1.4.1. Mecânica da ventilação.
2.1.4.2. Princípios físicos das trocas gasosas e transporte 

de gases.
2.1.4.3. Regulação da ventilação.
FISIOLOGIA RENAL
2.1.5.1. Hemodinâmica renal e filtração glomerular.
2.1.5.2. Transporte Tubular de Sódio e Água.
2.1.5.3. Integração do Balanço de Sódio e Água: Regulação 

da Osmolaridade e Volume do Fluido Extracelular.
FISIOLOGIA DIGESTÓRIA
2.1.6.1. Padrões de motilidade intestinal e sua regulação.
2.1.6.2. Função, composição e regulação da secreção biliar, 

gástrica e pancreática e salivar.
2.1.6.3. Princípios gerais da digestão enzimática no trato 

gastrointestinal e da absorção de macronutrientes, água e 
eletrólitos.

FISIOLOGIA ENDÓCRINA
2.1.7.1. Receptores hormonais e mecanismos de secreção 

hormonal.
2.1.7.2. Transporte depuração hormonal e retroalimentação.
2.1.7.3. Efeitos biológicos dos hormônios clássicos.
Bibliografia sugerida:
Fisiologia. Berne & Levy. Editora Elsevier, sétima edição.
Fisiologia. Aires. Editora Guanabara Koogan, quinta edição.
Fisiologia Básica. Rui Curi & Joaquim Procópio. Editora 

Guanabara Koogan, segunda edição.
2.3 Data da prova
_ 01/06/2021 – das 9h00 às 11h30: a prova de Fisiologia (1a 

etapa) será realizada de forma digital e remota, com monitora-
mento online pela Comissão.

2.4 Dinâmica de realização da prova de conhecimentos 
gerais em fisiologia

2.4.1 Cada candidato (a) terá sua prova identificada somen-
te pelo número USP

2.4.2. Durante a realização da(s) prova(s) de conhecimentos 
gerais em fisiologia, os candidatos (as) deverão ter as câmeras 
abertas e microfones fechados. O(A) candidato(a) que ferir os 

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
EDITAL HU nº 74/2021
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de classificação 

estabelecida pelo Edital 17/2021 de Resultado Final/Classi-
ficação e tendo em vista que em virtude da obrigatoriedade 
de cumprimento de duzentena o candidato, GABRIEL HEISER 
BERGARA (1º) está reclassificado como 43º colocado da lista 
de classificados do Processo Seletivo, convoca: - LEANDRO 
CACURE (8º) a comparecer no Serviço de Pessoal do Hospital 
Universitário, situado na Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 – Cidade 
Universitária – São Paulo – SP, no prazo de 5 dias úteis contados 
a partir do dia útil seguinte ao da publicação do presente Edital, 
para apresentação da documentação comprobatória completa 
discriminada no Edital HU 83/2020 de Abertura de Processo 
Seletivo Simplificado para a Função de MÉDICO TEMPORÁRIO 
PEDIATRIA GERAL, visando a dar andamento à contratação 
pelo regime da CLT, sob pena de ser considerado desistente do 
Processo Seletivo.

 EDITAL HU nº 73/2021
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de classificação 

estabelecida pelo Edital 37/2021 de Resultado Final/Classifi-
cação, tendo em vista que em virtude da obrigatoriedade de 
cumprimento de duzentena os candidatos, VERGILIUS JOSE 
FURTADO DE ARAUJO NETO (1º) está reclassificado como 17º, 
RODRIGO MARCUS CUNHA FRATI (2º)está reclassificado como 
18º, THIAGO IANNER SILVA (3º)está reclassificado como 19º, 
BERNARDO PINHEIRO DE SENNA NOGUEIRA BATISTA (8º) está 
reclassificado como 20º e LIVIA PETRONE CARDOSO (9ª) está 
reclassificada como 21ª colocados da lista de classificados do 
Processo Seletivo, convoca, CARLA PAZ (7ª), RAFAEL GUISAL-
BERTE MALTEZ e GUSTAVO GONCALVES YOGOLARE (11º) a 
comparecer no Serviço de Pessoal do Hospital Universitário, situ-
ado na Av. Prof. Lineu Prestes, 2565 – Cidade Universitária – São 
Paulo – SP, no prazo de 5 dias úteis contados a partir do dia útil 
seguinte ao da publicação do presente Edital, para apresentação 
da documentação comprobatória completa discriminada no 
Edital HU 15/2021 de Abertura de Processo Seletivo Simplificado 
para a Função de MÉDICO TEMPORÁRIO CIRURGIA GERAL, 
visando a dar andamento à contratação pelo regime da CLT, sob 
pena de serem considerados desistentes do Processo Seletivo.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
 Portaria ICB Nº 83 de 8 de março de 2021.
Dispõe sobre a nova composição da Comissão de Ética no 

Uso de Animais do Instituto de Ciências Biomédicas da Univer-
sidade de São Paulo

A Diretoria do Instituto de Ciências Biomédicas da Universi-
dade de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e conforme 
deliberação da Congregação do Instituto de Ciências Biomédi-
cas, em sua 442ª Sessão Ordinária, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Fica homologada a composição dos membros 
representantes da Comissão de Ética no Uso de Animais do 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo:

Representantes Docentes do Instituto de Ciências Biomé-
dicas:

- titular: Luciane Valéria Sita; suplente: Júlio Cesar Batista 
Ferreira;

- titular: Francemilson Goulart da Silva; suplente: Carla 
Roberta de Oliveira Carvalho;

- titular: João Agostinho Machado Neto; suplente: Stephen 
Fernandes de Paula Rodrigues;

- titular: Ana Marcia de Sá Guimarães; suplente: Silvia 
Beatriz Boscardin;

- titular: Denise Moraes da Fonseca; suplente: Jean Pierre 
Schatzmann Peron;

- titular: Nathalie Cella; suplente: Elisa Mitiko Kawamoto 
Iwashe.

Representantes Graduados em Medicina Veterinária com 
Registro Ativo no Conselho Regional:

- titular: Tatiana Alves dos Reis; 1º suplente: Guilherme 
Buzon Gregores; 2º suplente: Luciana Ahlf Bandini

Representantes Graduados em Ciências Biológicas com 
Registro Ativo no Conselho Regional:

- titular: Marucia Chacur; 1º Suplente: Patricia Cristina 
Baleeiro Beltrão Braga; 2º Suplente: Eliane Aparecida Gomes de 
Mello Nascimento

Representante de Sociedade Protetora de Animais
- titular: Renaide Rodrigues Ferreira Gacek
Artigo 2º - O mandato da nova composição será de 3 anos 

com início em 11 de março de 2021.
Artigo 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 12 de março 
de 2021.

Luís Carlos de Souza Ferreira
Diretor ICB-USP
 Instituto de Ciências Biomédicas
Comunicado I
A Coordenadora de Pós-Graduação do Programa de Fisiolo-

gia Humana do Instituto de Ciências Biomédicas da Universida-
de de São Paulo, Profa. Dra. Maria Oliveira de Souza, faz público 
que estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de 
candidatos ao nível de Mestrado e Doutorado Direto junto ao 
Programa de Fisiologia Humana.

1. INSCRIÇÕES:
As inscrições serão realizadas online no período de 19 de 

abril a 21 de maio de 2021.
O candidato(a) deverá realizar a inscrição das 9h00 às 

15h00 com o envio de documentação digitalizada abaixo exi-
gida por meio do endereço eletrônico posfisio@icb.usp.br, aos 
cuidados da Coordenadora da Pós-Graduação do Programa de 
Fisiologia Humana do ICB/USP.

1.1) Documentos exigidos para inscrição da prova de 
fisiologia:

A documentação necessária e obrigatória do candidato 
deverá ser digitalizada e está relacionada abaixo. Não serão 
aceitas inscrições com documentação incompleta, rasurada e/
ou ilegível.

1.1.1 – [Sequência I] Documentos obrigatórios para exame 
de seleção – envio para o e-mail posfisio@icb.usp.br. A noti-
ficação do orientador mencionado na Sequência II só poderá 
ser aceita após o envio da documentação completa por e-mail 
requerido da Sequência I:

1.1.1.1 [Sequência I] Documentação de Graduação – envio 
para o e-mail posfisio@icb.usp.br:

1.1.1.1 Histórico escolar e ficha de aluno, completos e 
emitidos por secretaria de graduação, seção de alunos ou 
equivalente com a informação de que colou Grau ou concluiu o 
Curso. Esta regra é válida tanto para candidatos brasileiros bem 
como estrangeiros;

* OBSERVAÇÃO 1: Em nenhuma hipótese será aceito His-
tórico Escolar de Graduação que não tenha sido expedido pela 
secretaria da faculdade onde se deu a colação de grau.

* OBSERVAÇÃO 2: O candidato poderá encaminhar históri-
co incompleto na inscrição [“colará grau”; “concluirá o curso”] 
do processo seletivo, no entanto será necessária apresentação 
do histórico completo para matrícula.

* OBSERVAÇÃO 3: Se possível, enviar cópia simples e 
legível frente e verso do Diploma de Graduação devidamente 
registrado (frente e verso) para fins da futura confecção do 
diploma de Mestre tanto para candidatos brasileiros bem como 
estrangeiros.

* OBSERVAÇÃO 4: Se o histórico escolar mencionar que o 
diploma de graduação foi confeccionado/expedido, o candidato 
estará sob a obrigação de encaminhar o Diploma de Graduação 
na inscrição.

do Lago nº 876, no prazo de 5 dias úteis, a partir de 15/03/2021, 
das 10h00 às 12h00, munido de todos os documentos para dar 
andamento à sua contratação pelo Regime Autárquico, confor-
me Editais ATAAc 035/2020 e ATAAc 007/2021, de Abertura de 
Processo Seletivo e de Resultado Final/Classificação e Homolo-
gação, respectivamente, para a função de Professor Contratado 
III (Doutor I), em jornada de 12 horas semanais.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP nº 06/2021
RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Educação da USP torna público 

o Resultado Final do processo seletivo para contratação de um 
Professor Contratado III (Doutor), por prazo determinado, em 
jornada de 12 horas semanais, até 31/7/2021 para atuar nas 
disciplinas EDM0321 Metodologia do Ensino de Matemática, 
EDM0341 Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de 
Matemática, EDM0343 Projeto Integrado de Estágio em Docên-
cia em Matemática e Ciências, EDM0615 Educação Matemática, 
EDM0427 Metodologia do Ensino de Matemática I e EDM0428 
Metodologia do Ensino de Matemática II, nos termos do edital 
FEUSP 72/2020.

Classificação/Candidata:
1ª. Bruna Lima Ramos Giusti
2º. Luzia Maya Kikuchi
3ª. Juliana França Viol Paulin
Tendo em vista o resultado acima discriminado, a Comis-

são de Seleção do Processo Seletivo apresentou o relatório 
ao Conselho do Departamento de Metodologia do Ensino e 
Educação Comparada da FEUSP, que o aprovou em 5/3/2021, 
e ao Conselho Técnico-Administrativo da FEUSP, que o aprovou 
em 11/3/2021.

 FACULDADE DE MEDICINA
 COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA - 2021
CONVOCAÇÃO PARA MATRICULA DOS CANDIDATOS AOS 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA FMUSP EM ALFA-
BÉTICA

PERÍODO DE MATRICULA: 11/03/2021 OU 12/03/2021 - 
(horário agendado)

Na data e horário agendado o candidato aprovado, pesso-
almente ou por terceiros (mediante apresentação de procuração 
simples) deverá comparer para efetuar a matrícula na COREME/
FMUSP - Prédio do Instituto Oscar Freire - Av. Dr. Arnaldo, 455 - 
1º andar - conforme item MATRICULA do correspondente edital, 
aqueles que não fizerem a matrícula no período indicado serão 
considerados DESISTENTES.

QTD - INSCRIÇÃO - NOME COMPLETO - RG - NOME DO 
PROGRAMA - FP - DATA - HORÁRIO

1 - R12662 - CAIO CESAR CHAVES COSTA - 6413886 PA - 
015-CLINICA MEDICA - SES - 11/03/2021 - 9h00 às 12h30

2 - R13711 - GABRIEL BENEVIDES VALIATE MARTINS 
- 3308799 ES - 040-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - SES - 
11/03/2021 - 9h00 às 12h30

5 - R10728 - JULIANA SARAN CARNEIRO - 440860556 
SP - 015-CLINICA MEDICA - SES - 11/03/2021 - 9h00 às 12h30

3 - R13673 - RICARDO BUDTINGER FILHO - 25852507 
MT - 149-CIRURGIA GERAL - SES - 12/03/2021 - 9h00 às 12h30

4 - R13073 - SAMUEL FROTA CUNHA - 2007434905-2 CE - 
046-PSIQUIATRIA - SES - 12/03/2021 - 9h00 às 12h30

 COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA - 2021
CONVOCAÇÃO PARA MATRICULA DOS CANDIDATOS AOS 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA FMUSP EM ALFA-
BÉTICA

PERÍODO DE MATRICULA: 11/03/2021 OU 12/03/2021 - 
(horário agendado)

Na data e horário agendado o candidato aprovado, pesso-
almente ou por terceiros (mediante apresentação de procuração 
simples) deverá comparer para efetuar a matrícula na COREME/
FMUSP - Prédio do Instituto Oscar Freire - Av. Dr. Arnaldo, 455 - 
1º andar - conforme item MATRICULA do correspondente edital, 
aqueles que não fizerem a matrícula no período indicado serão 
considerados DESISTENTES.

QTD - INSCRIÇÃO - NOME COMPLETO - RG - NOME DO 
PROGRAMA - FP - DATA - HORÁRIO

1 - R12662 - CAIO CESAR CHAVES COSTA - 6413886 PA - 
015-CLINICA MEDICA - SES - 11/03/2021 - 9h00 às 12h30

2 - R13711 - GABRIEL BENEVIDES VALIATE MARTINS 
- 3308799 ES - 040-ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - SES - 
11/03/2021 - 9h00 às 12h30

5 - R10728 - JULIANA SARAN CARNEIRO - 440860556 
SP - 015-CLINICA MEDICA - SES - 11/03/2021 - 9h00 às 12h30

3 - R13673 - RICARDO BUDTINGER FILHO - 25852507 
MT - 149-CIRURGIA GERAL - SES - 12/03/2021 - 9h00 às 12h30

4 - R13073 - SAMUEL FROTA CUNHA - 2007434905-2 CE - 
046-PSIQUIATRIA - SES - 12/03/2021 - 9h00 às 12h30

 Na data e horário agendado o candidato aprovado, pesso-
almente ou por terceiros (mediante apresentação de procuração 
simples) deverá comparer para efetuar a matrícula na COREME/
FMUSP - Prédio do Instituto Oscar Freire - Av. Dr. Arnaldo, 455 - 
1º andar - conforme item MATRICULA do correspondente edital, 
aqueles que não fizerem a matrícula no período indicado serão 
considerados DESISTENTES.

QTD - INSCRIÇÃO - NOME COMPLETO - RG - NOME DO 
PROGRAMA - FP - DATA - HORÁRIO

1 - R11408 - GABRIELA CAMILOTTI PERIM - 530584694 
SP - 015-CLINICA MEDICA - SES - 12/03/2021 - 9h00 às 12h30

2 - R16591 - JASMINE MASUZAKI WONG - 494477581 SP - 
043-PEDIATRIA - SES - 15/03/2021 - 9h00 às 12h30

 COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA - 2021
CONVOCAÇÃO PARA MATRICULA DOS CANDIDATOS AOS 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DA FMUSP EM ALFA-
BÉTICA

PERÍODO DE MATRICULA: 12/03/2021 OU 15/03/2021 - 
(horário agendado)

Na data e horário agendado o candidato aprovado, pesso-
almente ou por terceiros (mediante apresentação de procuração 
simples) deverá comparer para efetuar a matrícula na COREME/
FMUSP - Prédio do Instituto Oscar Freire - Av. Dr. Arnaldo, 455 - 
1º andar - conforme item MATRICULA do correspondente edital, 
aqueles que não fizerem a matrícula no período indicado serão 
considerados DESISTENTES.

QTD - INSCRIÇÃO - NOME COMPLETO - RG - NOME DO 
PROGRAMA - FP - DATA - HORÁRIO

1 - AA0097 - VICTOR EGYPTO PEREIRA - 3054048 PB - 017-
DOR (ANESTESIOLOGIA) - SES - 15/03/2021 - 09H ÁS 12H00

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP – RETIFICAÇÃO
No edital “ATAC/FM/52/2020”, publicado no D.O.E. de 

03/10/2020, Poder Executivo, Seção I, página 151, considerando 
a autorização de prorrogação de validade do cargo autorizada 
pela Comissão de Claros Docentes, em 14/10/2020, retifica-se 
o item 15, para constar que “A contratação será por prazo 
determinado e vigorará a partir da data do exercício e até 31 
de julho de 2021, com possibilidade de prorrogações, desde que 
a soma dos períodos obedeça aos limites da legislação vigente 
à época de cada prorrogação e que estejam preenchidos os 
demais requisitos.”.

 FACULDADE DE MEDICINA DA USP – RETIFICAÇÃO
No edital “ATAC/FM/53/2020”, publicado no D.O.E. de 

03/10/2020, Poder Executivo, Seção I, página 152, considerando 
a autorização de prorrogação de validade do cargo autorizada 
pela Comissão de Claros Docentes, em 14/10/2020, retifica-se 
o item 15, para constar que “A contratação será por prazo 
determinado e vigorará a partir da data do exercício e até 31 
de julho de 2021, com possibilidade de prorrogações, desde que 
a soma dos períodos obedeça aos limites da legislação vigente 
à época de cada prorrogação e que estejam preenchidos os 
demais requisitos.”.

Artigo 7º - Apresentar bom rendimento acadêmico de modo 
que a participação do projeto não gere problemas ao desempe-
nho do/da estudante.

Artigo 8º - Ter interesse no tema dos direitos humanos e 
questões de raça e gênero.

DA INSCRIÇÃO
Artigo 9º - O pedido de inscrição será recebido na Seção de 

Apoio Acadêmico, no e-mail apoio-each@usp.br, com o assunto 
“Clínica de Direitos Humanos das Mulheres”, de 15 de março 
até às 17h de 25 de março de 2021, com os seguintes documen-
tos: Atestado de Matrícula do Júpter, Histórico Escolar do Júpiter, 
Ficha de inscrição (publicada junto com o edital) disponível no 
link: http://www5.each.usp.br/projeto-aprender-na-comunidade/ 
e Currículo (modelo livre).

§ 1º - O Atestado de Matrícula e o Histórico Escolar do 
aluno, mencionados no caput deste artigo, deverão ser emitidas 
por meio do sistema Júpiter.

§ 2º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo 
com as normas estabelecidas neste edital serão deferidos pela 
Coordenação deste projeto.

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido deferi-
da será divulgado na página da Unidade, em 26 de março de 2021.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Seção de Apoio Acadêmico, no 
e-mail apoio-each@usp.br, até às 17h de 29 de março de 2021.

§ 5º - O resultado dos recursos será divulgado na página da 
EACH em 31 de março de 2021.

DA SELEÇÃO
Artigo 10 - O processo de seleção será conduzido pelos 

coordenadores do projeto.
Artigo 11 - A seleção avaliará, por meio da análise dos 

documentos entregues na inscrição, a qualificação do candidato, 
sua experiência e interesse no projeto.

DOS RESULTADOS
Artigo 12 - Serão considerados aprovados neste processo 

seletivo os dois candidatos(as) com a maior nota final. Havendo 
empate, os(as) candidatos(as) com a mesma nota serão consi-
derados aprovados. Todos os demais serão desclassificados(as).

Artigo 13 - O resultado da seleção será divulgado na página 
da Unidade em 31 de março de 2021.

Artigo 14 - Após a divulgação referida no Artigo 13, cabe 
recurso, no prazo de três dias úteis.

Parágrafo único – O recurso a que se refere o caput deste 
artigo deverá ser encaminhado à Seção de Apoio Acadêmico, no 
e-mail apoio-each@usp.br, até às 17h do dia 5 de abril de 2021, 
e será decidido pelo Coordenador do Projeto.

Artigo 15 – O resultado dos recursos dispostos no Artigo 14 
serão divulgados na página da Unidade em 6 de abril de 2021.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 16 - A coordenação do projeto poderá cancelar ou 

suspender a bolsa a qualquer momento.
Artigo 17 - A participação no projeto não estabelecerá vín-

culo empregatício com a Universidade de São Paulo.
Artigo 18 - Outras informações poderão ser obtidas pelo 

e-mail apoio-each@usp.br.
Artigo 19 - Os alunos selecionados deverão providenciar 

abertura de conta corrente individual no Banco do Brasil.
Artigo 20 - Os casos omissos serão decididos pelos coorde-

nadores do projeto.
Artigo 21 - As informações relativas a este processo serão 

disponibilizados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no 
site http://www5.each.usp.br/projeto-aprender-na-comunidade/ 

FICHA DE INSCRIÇÂO
PROJETO
Edital EACH ATAc 010/2021
Clínica de Direitos Humanos das Mulheres
Nome do Aluno
Data de Nascimento
Local de Nascimento
CPF
RG
Local de Expedição do RG
Data de Expedição do RG
Nome do Curso de Graduação
Endereço
Bairro
CEP
Cidade
UF
Telefone celular - ( )
Telefone residencial - ( )
Telefone comercial - ( )
E-mail
Obrigatório acrescentar a esta inscrição:
1 – Declaração de matrícula regular em um dos cursos 

listados no Art. 4º (disponível no sistema júpiter)
2 – Ficha do aluno (disponível no sistema júpiter)
3 – Currículo (modelo livre)
São Paulo, de março de 2021.
__________________________
Assinatura

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
  UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
Comunicado
O Conselho Técnico Administrativo da Escola de Comunica-

ções e Artes, em reunião realizada em 10.03.2021, ao apreciar a 
matéria referente a homologação das as inscrições e aprovação 
da Comissão de Seleção para o Processo Seletivo para contra-
tação de um docente por prazo determinado como Professor 
Contratado III (MS-3.1 Professor Doutor) em jornada de 12 horas 
semanais de trabalho junto ao Departamento de Artes Plásti-
cas para a área de “História, Teoria e Crítica de Arte” (Edital 
60-2020-ECA, publicado no D.O.E. de 19.12.2020) com provas 
remotas nos termos da Resolução nº 8.002/2020, deliberou por:

1) Homologar as inscrições dos candidatos: Thiago Gil de 
Oliveira Virava, Raquel Aguilar de Araújo, Tiago dos Santos Mes-
quita, Fernanda Ferreira Marinho Camara, Maria Lúcia Wochler 
Pelaes, Heloisa de Sá Nobriga, Luiz Alberto de Genaro, César 
Augusto Sartorelli, Débora Gigli Buonano, Gustavo de Moura 
Valença Motta, Felipe Sevilhano Martinez, Helaine Nolasco 
Queiroz, Donny Correia da Silva e Lucia Kluck Stumpf.

2) Aprovar a Comissão de Seleção composta pelos Profs. Drs.: 
Marco Garaude Giannotti/Professor Associado/CAP/ECA, Aguinaldo 
Aricê Caldas Farias/Professor Doutor/FAU e Vera Beatriz Cordeiro 
Siqueira/Professora Doutora/UERJ, como membros titulares e os 
Profs. Drs.: Dora Longo Bahia/Professora Doutora/CAP/ECA, Esther 
Império Hamburger/Professora Titular/CTR/ECA, Mateus Araújo 
Silva/Professor Livre-Docente/CTR/ECA, como Membros Suplentes.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA – EEL/USP
RETIFICAÇÃO da publicação realizada no D.O.E., de 

9.3.2021, página 445, Executivo I, referente à homologação do 
Relatório Final Edital ATAc/EEL/USP - 13/2020 junto ao Depar-
tamento de Ciências Básicas e Ambientais da Escola de Enge-
nharia de Lorena, onde se lê: “Edital ATAc/EEL/USP 11/2021. 
Homologação do Relatório Final”; leia-se: “Edital ATAc/EEL/USP 
13/2021. Homologação do Relatório Final”. 

 FACULDADE DE ARQUITETURA E 
URBANISMO
 EDITAL FAU No 01/2021
CONVOCAÇÃO
A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP convoca o 

candidato GABRIEL PEDROSA PEDRO a comparecer ao Serviço 
de Pessoal da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, sito à Rua 
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