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28/11/2019, aprovou os pedidos de inscrição dos candidatos: 
Professores Doutores Karla Cristina Rocha Ribeiro, Denise 
D’Auria Tardeli, Katia Cristina Silva Forli Bautheney, Mariana 
Aranha Moreira José, Adriana Simões Marino, Douglas Emiliano 
Batista, Lisiane Fachinetto, Maria Lúcia Wochler Pelaes, Claudia 
Dias Prioste, Flavia Lara Garcia de Oliveira, Nivaldo Alexandre 
de Freitas, Julia Maria Borges Anacleto, Mariana Inés Garbarino, 
Paula Fontana Fonseca, Débora Ferreira Leite de Moraes, Gabriel 
Inticher Binkowski, Patricia do Prado Ferreira, Ronildo Deividy 
Costa da Silva, Eloy San Carlo Maximo Sampaio, Lauren Ferreira 
Covara e Carolina Esmanhoto Bertol e indeferiu as inscrições da 
Professora Doutora Vera Marta Reolon, por não apresentar o 
diploma de doutor e do Professor Doutor Samuel Robes Loureiro, 
tendo em vista que seu requerimento está solicitando inscrição 
no Edital FEUSP nº 69/2019, ao concurso de títulos e provas para 
provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, referência 
(MS-3), em RDIDP, claro/cargo nº 1233076, junto ao Departa-
mento de Filosofia da Educação e Ciências da Educação (EDF), 
na Área de Conhecimento de Psicologia e Psicanálise, conforme 
Edital FEUSP n.º 68/2019 de abertura de inscrições, publicado 
no D.O.E. de 30/08/2019. Na mesma sessão foram aprovados 
os nomes dos membros que comporão a Comissão Julgadora: 
Membros titulares: Profs. Drs. José Sérgio Fonseca de Carvalho 
(Professor Titular do EDF/FEUSP), Paulo Henrique Fernandes Sil-
veira (Professor Doutor do EDM/FEUSP), Maria Inês Assumpção 
Fernandes (Professora Titular do IP/USP), Daniel Kupermann 
(Professor Doutor do IP/USP), Roselene Ricachenevsky Gurski 
(Professora Associada da UFRGS) e Elizeu Clementino de Souza 
(Professor Titular da UNEB). Membros suplentes: Profs. Drs. 
Bruno Bontempi Júnior (Professor Associado do EDF/FEUSP), 
Claudemir Belintane (Professor Associado do EDM/FEUSP-apo-
sentado), Anna Carolina Lo Bianco (Professora Titular da UFRJ), 
Monah Winograd (Professora Associada da PUC/RJ e Sandra 
Francesca Conte de Almeida (Professora Doutora da UnB).

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
COMUNICADO
A Congregação da Faculdade de Educação da Universida-

de de São Paulo, em sua 515ª sessão ordinária realizada em 
28/11/2019, aprovou os pedidos de inscrição dos candidatos: 
Professores Doutores Carlos Antonio Gomes, Flávio Batista 
Ferreira, Mariane Santos Françoso, Alessandro de Melo, Edison 
Trombeta de Oliveira, Júlio César Augusto do Valle, Camila Perez 
da Silva, Abelardo Bento Araujo, Priscila Enrique de Oliveira, 
Eliza Marcia Oliveira Lippe, Maria Eliza Nogueira Oliveira, Maria 
Lucia Wochler Pelaes, Juliane Tibúrcio Silveira Fossaluzza, Nata-
lia Cassettari, Rodrigo Rosa da Silva, Marcia Regina Cordeiro 
Bavaresco, Andreza Barbosa, Mariana Aranha de Souza, Janaina 
Cacia Cavalcante Araujo, Rodrigo Barbosa e Silva, Paulo Vergilio 
Marques Dias, Daniel Handan Triginelli, Samuel Robes Loureiro, 
Ana Paula Santiago do Nascimento, Sâmara Carla Lopes Guerra 
de Araujo, Denise Carreira Soares, Rosemary Trabold Nicacio, 
Daniel Tojeira Cara, Denise Cristina Corrêa da Rocha, Deise 
Rosalio Silva, Evandro de Carvalho Lobão, Eduardo Januário, 
Hélida Balardini Lança Vicente, Janaína de Figueiredo, Elina 
Elias de Macedo e João Francisco Migliari Branco e indeferiu as 
inscrições da Professora Doutora Vera Marta Reolon, por não 
apresentar o diploma de doutor, da Professora Doutora Rebeca 
Rocha Cardoso, por não apresentar nenhum documento com-
probatório e do Professor Doutor Samuel Robes Loureiro, por 
não apresentar comprovante de votação, ao concurso de títulos 
e provas para provimento de 01 (um) cargo de Professor Doutor, 
referência (MS-3), em RDIDP, claro/cargo nº 1233076, junto ao 
Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da Educação 
(EDF), na Área de Conhecimento de Psicologia e Psicanálise, 
conforme Edital FEUSP n.º 69/2019 de abertura de inscrições, 
publicado no D.O.E. de 30/08/2019. Na mesma sessão foram 
aprovados os nomes dos membros que comporão a Comissão 
Julgadora: Membros titulares: Profs. Drs. Sonia Maria Portella 
Kruppa (Professora Doutora do EDA/FEUSP), Ocimar Munhoz 
Alavarse (Professor Doutor do EDA/FEUSP), Pedro Linhares Rossi 
(Professor Doutor do IE/UNICAMP), I-Juca-Pirama Camargo Gil 
(Professor Adjunto da FE da UFRGS) e Maria Angélica Pedra 
Minhoto (Professora Doutora da EFLCH/UNIFESP). Membros 
suplentes: Profs. Drs. Rosângela Gavioli Prieto (Professora 
Doutora do EDA/FEUSP), Teise de Oliveira Guaranha Garcia (Pro-
fessora Associada da FFCLRP-USP, José Marcelino de Rezende 
Pinto (Professor Titular da FFCLRP-USP), Nalú Farenzena (Profes-
sora Titular da UFRGS), Márcia Aparecida Jacomini (Professora 
Associada da UNIFESP/Guarulhos/SP), Maria Abádia da Silva 
(Professora Associada da FE/UnB), José Sérgio Fonseca de Car-
valho (Professor Titular do EDF/FEUSP), Nelson cardoso Amaral 
(Professor Associado II da FE/UFG-aposentado), Nicholas Davies 
(Professor Titular da FE/UFF-aposentado) e Marcos Edgar Bassi 
(Professor Doutor da UFSC).

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 RETIFICAÇÃO
Do D.O.E de 28/11/2019
No Edital HU 91-2019 de Convocação para Contratação 

de Terapeuta Ocupacional Contratado semanais: onde se lê: O 
Hospital Universitário da USP, na ordem de classificação esta-
belecida pelo Edital 77/2019 de Resultado Final/Classificação 
convoca: - LEONARDO TEDESCO TOTOLA (1º) e NAIARA TAIS 
LEONARDI (2ª) leia-se O Hospital Universitário da USP, na ordem 
de classificação estabelecida pelo Edital 77/2019 de Resultado 
Final/Classificação convoca: - LÍVIA BUSTAMANTE VAN WIJK (1ª) 
e CATIA MARI MATSUO (2ª).

 EDITAL HU nº 92/2019
CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, na ordem de LUCIANA 

TOKIE KAWAI (1ª), RENATA CUNHA CARVALHO (2ª) e LUIZA 
GOMES DE CAMPOS NASCIMENTO (3ª) a comparecerem 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 19/2019 de Abertura de Processo Seletivo para a Função de 
Farmacêutico Contratado, visando a dar andamento às contra-
tações pelo regime Estatutário, sob pena de serem considerados 
desistentes do Processo Seletivo.

 EDITAL HU nº 93/2019
RESULTADO FINAL/CLASSIFICAÇÃO
O Hospital Universitário da USP, torna público o Resultado 

Final do Processo Seletivo Técnico de Enfermagem Contratado, 
apurado de acordo com os critérios divulgados no Edital HU 
01/2019 de Abertura de Processo Seletivo, tendo a partir da 
publicação o candidato 2 dias úteis para interposição de recurso.

ORDEM NOME TIPO DOCUMENTO NOTA NOTA BANCA 
NOTA FINAL

1º MIRIAM SILVA DO NASCIMENTO RG 245928261 7,25 
9,25 16,5

2º MICHELE FARIAS QUESSADA RG 295632045 7,75 6,50 
14,25

3º ELIAS FRANÇA GOMES CNH 00988790960 8,50 5,50 14
4º ROSANA MARIA FERNANDES RG 191738694 7,00 

6,00 13
5º PRISCILA DE CARVALHO GALIATO RG FUNCIONAL 

1281089 7,00 6,00 13
6º SUELI CARLOS PEREIRA RG 271352310 8,25 4,50 12,75
7º ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA RG 287819292 7,75 

5,00 12,75
8º ANTONIO MARCOS DANTAS RODRIGUES RG 1892299 

7,00 5,75 12,75
9º DARLENE DE OLIVEIRA LESSA RG 42234736-X 9,00 

3,25 12,25
10º EVANILDA SANTOS DE LIMA RG 261181324 7,75 

4,25 12

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da 
Faculdade de Educação, 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 – peso 4
2ª fase – I) julgamento do memorial com prova pública de 

arguição - peso 3
- II) prova didática - peso 3
Parágrafo primeiro: A convocação dos inscritos para a 

realização das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo segundo: Será eliminado do concurso o candi-

dato que não estiver presente no horário de início das provas 
e no horário da ciência das listas de pontos das provas escrita 
e didática.

I – Primeira fase: Prova Escrita de 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 julgadora organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do concurso, e dela dará conhe-
cimento aos candidatos vinte e quatro horas antes do sorteio 
do ponto, sendo vedado ao candidato renunciar a esse prazo;

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

VII – cada prova será avaliada, individualmente, pelos mem-
bros da comissão julgadora;

VIII – serão considerados habilitados para a 2ª fase os 
candidatos que obtiverem, da maioria dos membros da comissão 
julgadora, nota mínima sete;

IX – 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

Da 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.
Da 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 – o sorteio do ponto será feito vinte e quatro horas antes 
da realização da prova didática, sendo vedado ao candidato 
renunciar a esse prazo;

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.

Do Julgamento da segunda 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, observados 
os pesos mencionados no item 3.

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, com peso 4.

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

12. - Será considerado habilitado o candidato que obtiver, 
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. - O empate de indicações será decidido pela Congrega-
ção, ao apreciar o relatório da comissão julgadora, prevalecendo 
sucessivamente, a média geral obtida, o maior título universitá-
rio e o maior tempo de serviço docente na USP.

16. - 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.

17. - A nomeação do docente aprovado no concurso, assim 
como as demais providências decorrentes, será regida pelos 
termos da Resolução 7271 de 2016 (Alterada pela Resolução 
7603/2018).

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

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

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

Informações adicionais, bem como as normas pertinentes 
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na 
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo, situada à Avenida da Universidade, 
308, Sala 103 (bloco A), Butantã, São Paulo, SP, CEP 05508-040, 
de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 das 14 às 14 às 17 horas, 
e-mail: atacfe@usp.br

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
COMUNICADO
A Congregação da Faculdade de Educação da Universida-

de de São Paulo, em sua 515ª sessão ordinária realizada em 

c. Atestado de Matrícula atualizado, emitido pelo Serviço de 
Graduação da Faculdade de Direito (FD/USP), com identificação 
e assinatura do responsável pela emissão ou emitido pelo Siste-
ma Júpiter com autenticação eletrônica;

d. Histórico Escolar atualizado (contendo notas e carga 
horária das disciplinas), emitido pelo Serviço de Graduação da 
Faculdade de Direito (FD/USP), com identificação e assinatura do 
responsável pela emissão ou emitido pelo Sistema Júpiter com 
autenticação eletrônica.

3) A entrega de todos os documentos se dará somente no 
ato da inscrição, não sendo permitida a apresentação posterior 
de qualquer outra documentação.

4) Excepcionalmente, os interessados poderão enviar os 
documentos através dos Correios, desde que a postagem seja 
realizada até o prazo final da inscrição, e com o Aviso de 
Recebimento (AR). Neste caso, a fotocópia do documento de 
identificação deverá ser autenticada.

II. DA SELEÇÃO.
1) A seleção dos candidatos inscritos será feita mediante 

análise do Histórico Escolar.
2) São critérios de aprovação, classificação e desempate, 

na seguinte ordem:
1º - média ponderada das disciplinas cursadas constantes 

do Histórico Escolar;
2º - maior número de créditos integralizados em relação 

à Grade Curricular FDRP-USP válida para a turma em que se 
inserem;

3º - melhor classificação na carreira obtida na prova de 
ingresso pela FUVEST.

III. DO CRONOGRAMA.
1) 19 e 20 de dezembro de 2019: período de inscrições.
2) 28 de janeiro de 2020: divulgação dos resultados do 

processo de seleção.
3) 4 e 5 de fevereiro de 2020: matrícula dos alunos aprova-

dos no processo de seleção.
IV. DA MATRÍCULA.
1) Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio 

e respectivo Histórico Escolar, acompanhado do original para 
conferência.

2) Cópia do RG e do CPF.
Obs.: A CNH não substitui o RG.
V. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
1) Quando se tratar de candidato que tenha concluído o 

Ensino Médio no exterior, o Certificado de Conclusão deve ter 
sido reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação do Brasil.

2) No caso de candidato estrangeiro, deverá ser apresenta-
do comprovante de permanência regular no Brasil.

3) Os alunos aprovados poderão, após a matrícula, solicitar 
equivalência das disciplinas cursadas anteriormente, por meio de 
procedimento específico.

4) Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela 
Direção da Unidade.

FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO, 26 de novem-
bro de 2019.

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP Nº 103/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM) 
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE 
METODOLOGIA DO ENSINO E EDUCAÇÃO COMPARADA DA 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo 
com o decidido na 515ª Reunião Ordinária da Congregação, 
realizada no dia 28 de novembro de 2019, estarão abertas pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias, com início às 09 horas (horário de 
Brasília) do dia 02 de dezembro de 2019 e término às 16 horas 
(horário de Brasília) do dia 30 de janeiro de 2020, as inscrições 
ao concurso público de títulos e provas para provimento de 01 
(um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em Regime de 
Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), claro/cargo 
nº 1235818, com o salário de R$ 11.069,17 (onze mil e sessenta 
e nove reais e dezessete centavos), referente ao mês de maio de 
2019, junto ao Departamento de Metodologia do Ensino e Edu-
cação Comparada (EDM), na área de conhecimento de “Ensino 
de História”, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento 
Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

1. A formação do historiador e a escolarização da disciplina.
2. Debates contemporâneos sobre o currículo de história e 

legislação (10.639/03 e 11.645/08).
3. Modos de fazer, modos de ensinar: história das civiliza-

ções, história integrada e história temática.
4. Livro didático de história: história e historiografia.
5. História ensinada e história pública: oralidade, escrita e 

o mundo virtual
6. O saber histórico e o saber construído e apropriado 

pelos alunos.
7. História, linguagens e ensino de história: música
8. História, linguagens e ensino de história: literatura
9. História, linguagens e ensino de história: Fotografia e 

Cinema
10. História, linguagens e ensino de história: Cultura 

Material
11. História, linguagens e ensino de história: Memórias e 

Relatos orais
12. Estágio supervisionado: questões acerca da iniciação à 

docência, produção de material didático, projetos de ensino e 
construção curricular em sala de aula.

O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regi-
mento Interno da Faculdade de Educação. 1. Os pedidos de 
inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no período acima indi-
cado, devendo o candidato apresentar requerimento dirigido 
ao Diretor da Faculdade de Educação da Universidade de São 
Paulo, contendo dados pessoais e área de conhecimento (espe-
cialidade) do Departamento a que concorre, acompanhado dos 
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.
Parágrafo primeiro: Elementos comprobatórios do memorial 

referido no inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros 
materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser apre-
sentados até o último dia útil que antecede o início do concurso.

Parágrafo segundo: 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.

Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar 
que se encontram em situação regular no Brasil.

Parágrafo quarto: 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.

Parágrafo quinto: No ato da inscrição, os candidatos porta-
dores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação 
para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas.

do ultrapassar 24 (vinte e quatro) meses. Poderão se inscrever 
apenas alunos de Graduação em Psicologia, de universidades 
públicas ou particulares, regularmente matriculados a partir do 
7º semestre do curso.

I – DAS ATRIBUIÇÕES DO(A) ESTAGIÁRIO(A)
Os(As) candidatos(as) selecionados(as) desenvolverão as 

seguintes atividades:
• - Trabalho em equipe interdisciplinar;
• - Ações de acolhimento e aconselhamento;
• - Atendimento individual e em grupo;
• - Ações de promoção à saúde;
• - Participação em reuniões e elaboração de registros e 

relatórios.
II – DOS REQUISITOS
Os(As) candidatos(as) deverão demonstrar:
• - Boa comunicação, empatia, escuta, facilidade de traba-

lho em grupo;
• - Compromisso com direitos humanos e pluralidade de 

raça/etnia, gênero, orientação sexual, classe, idade e naciona-
lidade;

• - Desejável: experiência em acolhimento, atenção psicos-
social, trabalho com grupos e terapia breve.

III - DA INSCRIÇÃO
As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio ele-

trônico, devendo os(as) interessados(as) enviar os documentos 
contastes no item IV.I desde edital, para o endereço eletrônico 
assessoria-each@.usp.br, no período de 02 a 09 de dezembro 
de 2019.

IV – DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
IV.I - Documentos exigidos:
• - Carteira de Identidade (cópia simples);
• - CPF (cópia simples);
• - Comprovante de matrícula;
• - Histórico escolar;
• - Currículo atualizado;
• - Carta de interesse, destacando os conhecimentos e 

requisitos indicados nos itens I e II deste edital (máximo 02 
páginas).

IV.II - Todos os documentos mencionados no item anterior 
deverão ser anexados no formato pdf.

VI.III - Os(as) candidatos(as) aprovados(as) na seleção 
deverão apresentar os originais para a assinatura do termo 
de estágio.

VI.IV – As inscrições com documentação incompleta serão 
indeferidas, não podendo o(a) candidato(a) participar da sele-
ção.

V – DA SELEÇÃO
A seleção será realizada em duas etapas: uma eliminatória 

e uma classificatória.
V.I - 1ª Etapa (Eliminatória)
Data: 10.12.2019 – Local: Sala da Congregação da EACH/

USP (Prédio da Administração/Biblioteca) – Av. Arlindo Béttio, 
1000 – Ermelino Matarazzo

- das 13h30 às 15h30 – Avaliação Escrita abordando a 
discussão de um caso;

- das 15h30 às 17h30 – Dinâmica de Grupo.
Os(as) candidato(as) que não comparecerem a 1ª etapa 

serão automaticamente desclassificados.
A lista dos(as) candidatos(as) selecionados(as) na 1ª etapa 

será divulgada no dia 13.12.2019, na página http://www5.each.
usp.br/editais/.

V.II - 2ª Etapa (Classificatória)
Data: 17.12.2019 – Local: Sala da Congregação da EACH/

USP (Prédio da Administração/Biblioteca) – Av. Arlindo Béttio, 
1000 – Ermelino Matarazzo

- às 13h – Prova de Arguição (Currículo e Carta de inte-
resse).

Os(as) candidato(as) que não comparecerem a 2ª etapa 
serão automaticamente desclassificados.

VI – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O resultado final será divulgado a partir de 18 de dezembro 

de 2019, na página http://www5.each.usp.br/editais/.
VII – DO LOCAL E DO HORÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO 

ESTÁGIO
O estágio será realizado na EACH USP, na rua Arlindo 

Bettio, 1000, no bairro de Ermelino Matarazzo, em São Paulo, 
das 10h às 16h.

São Paulo, 27 de novembro de 2019.
Profa. Dra. Mônica Sanches Yassuda
Diretora

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
EDITAL ECA-USP Nº 44-2019
RESULTADO FINAL
A Congregação da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo, em reunião de 27.11.2019, homolo-
gou o Relatório Final da Comissão Julgadora do concurso para 
obtenção do Título de Livre-Docente, junto ao Departamento de 
Música, na especialidade de “Instrumento”, de acordo com o 
edital nº 21-2019-ECA, publicado no D.O.E. de 31.07.2019, que 
teve por candidato o Prof. Dr. Edelton Gloeden, realizado nos 
dias 12 e 13 de novembro de 2019.

A referida Comissão Julgadora foi constituída pelos Profs. 
Drs: Paulo de Tarso Cambraia Salles/Professor Associado/CMU/
ECA (Presidente), Luís Antônio Eugênio Afonso/Professor Asso-
ciado/CMU/ECA, Giácomo Bartoloni/Professor Associado/UNESP, 
Fernando Augusto de Almeida Hashimoto/Professor Associado/
UNICAMP e Nicolas Lehrer de Souza Barros/Professor Associado/
UNIRIO, a vista das notas conferida com os respectivos pesos 
obtida pelo candidato Prof. Dr. Edelton Gloeden, a Comissão 
Julgadora houve por bem considerá-lo habilitado, indicando-o 
à obtenção do Título de Livre-Docente, junto ao Departamento 
de Música da Escola de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo.

 FACULDADE DE DIREITO 
DE RIBEIRÃO PRETO
 EDITAL ATAc-FDRP nº 22/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO DE SELE-

ÇÃO PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA INTERNA PARA A FDRP/
USP, DE ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NO CURSO 
DE GRADUAÇÃO EM DIREITO DA FD/USP.

A Vice-Diretora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (FDRP/USP), no exercício da Diretoria, 
e no uso de suas atribuições legais, torna pública a existência 
de 11 (onze) vagas para o 3º semestre (2º ano), para ingresso 
no 1º semestre de 2020, no Curso de Graduação em Direito da 
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP/USP), e divulga aos 
interessados os seguintes prazos e condições, abaixo indicadas:

I. DA INSCRIÇÃO.
1) Poderão inscrever-se no processo de seleção para fins 

de Transferência Interna alunos regularmente matriculados no 
Curso de Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da 
USP (FD/USP).

2) As inscrições serão realizadas nos dias 19 e 20 de dezem-
bro de 2019, das 10h00 às 16h00, no ao Serviço de Graduação 
da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP/USP), estabele-
cido à Rua Prof. Aymar Baptista Prado, 835 – Campus USP Ribei-
rão Preto, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a. requerimento de transferência, dirigido à Diretora da 
Unidade (disponível no site www.direitorp.usp.br \>\> GRA-
DUAÇÃO \>\> TRANSFERÊNCIA \>\> INTERNA \>\> REQUERI-
MENTO DE INSCRIÇÃO).

b. fotocópia simples do documento de identidade, acompa-
nhada do original para conferência, ou fotocópia autenticada;
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