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g) Departamento de Clínica Médica
– um representante discente e respectivo suplente de 

pós-graduação.
h) Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e 

Terapia Ocupacional
– um representante discente e respectivo suplente de 

pós-graduação.
Artigo 5º - O eleitor poderá votar, no máximo, no 

número de alunos especificados no artigo 4º desta Portaria, 
dentre seus pares.

Artigo 6º - Cessará o mandato do representante dis-
cente que deixar de ser aluno regular de pós-graduação 
na Unidade.

DA INSCRIÇÃO
Artigo 7º - O pedido de inscrição individual ou por 

chapa dos candidatos, formulado por meio de requeri-
mento, será recebido na Assistência Técnica Acadêmica 
da FMUSP, através do e-mail atacfm@usp.br a partir do 
dia 31/08/2020, das 08h00 às 16h00, até às 16h00 do 
dia 16/09/2020, mediante declaração de que o candidato 
é aluno regularmente matriculado no programa de pós-
-graduação da Unidade.

§ 1º - A declaração mencionada no caput deste artigo 
deverá ser expedida pelo Serviço de Pós-Graduação ou pelo 
Serviço de Cultura e Extensão Universitária ou pela Secre-
taria da Comissão de Residência Médica ou pelo sistema 
Apolo ou pelo sistema Janus.

§ 2º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo 
com as normas estabelecidas por esta Portaria serão defe-
ridos pelo Diretor.

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página da Unidade, em 17 de 
setembro de 2020.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de 
inscrição poderão ser encaminhados à Assistência Técnica 
Acadêmica, através do e-mail atacfm@usp.br até as 16h00 
do dia 22 de setembro de 2020. A decisão será divulgada na 
página da Unidade, no dia 23 de setembro de 2020.

§ 5º - Os nomes dos(as) candidatos(as) nas cédulas 
serão dispostos em ordem alfabética, considerando inscri-
ções por chapa e individuais.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 8º - A Assistência Acadêmica da FMUSP enca-

minhará aos eleitores, no dia 30 de setembro de 2020, em 
seu e-mail, o endereço eletrônico do sistema de votação 
e a senha de acesso com a qual o eleitor poderá exercer 
seu voto.

Artigo 9º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe o sigilo e a inviolabilidade.

DOS RESULTADOS
Artigo 10 - A totalização dos votos da eleição será 

divulgada na página da Unidade, no dia 02 de outubro de 
2020, até às 12h00.

Artigo 11 - Ocorrendo empate de votos, serão obede-
cidos, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

I - o aluno mais idoso;
II - o maior tempo de matrícula na USP.
Artigo 12 – Após a divulgação referida no artigo 10, 

cabe recurso, no prazo de três dias úteis.
Parágrafo único - O recurso a que se refere o caput 

deste artigo deverá ser encaminhado à Assistência Técnica 
Acadêmica, através do e-mail atacfm@usp.br até às 12h00 
do dia 07 de outubro de 2020, e será decidido pelo Diretor.

Artigo 13 - Os casos omissos nesta Portaria serão resol-
vidos pelo Diretor.

Artigo 14 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA USP
COMUNICADO DE RESULTADO DE RECURSOS
O Superintendente do Hospital Universitário da USP comu-

nica resultado dos Recursos impetrados em relação ao Edital HU 
09/2020 RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS/CURRICULO 
para Enfermeiro Contratado publicado no DOE de 21/07/2020

CPF Situação
055922...82 Deferido
372979...80 Deferido
380098...63 Deferido
671682...49 Deferido
319068...43 Deferido
017187...31 Deferido
317206...23 Deferido
387340...01 Deferido
113549...32 Deferido
022198...01 Deferido
276302...00 Deferido
338934...32 Deferido
104998...01 Deferido
136413...61 Deferido
250742...47 Indeferido
218276...10 Indeferido
166915...03 Indeferido
307808...84 Indeferido
124063...01 Indeferido
475821...29 Indeferido
011908...69 Indeferido
004045...50 Indeferido
345824...02 Indeferido
382500...00 Indeferido
093817...28 Indeferido
025516...02 Indeferido
213859...77 Indeferido
292967...17 Indeferido
331848...30 Indeferido
357969...85 Indeferido
054489...09 Indeferido
347042...41 Indeferido
254144...48 Indeferido
190747...85 Indeferido
339996...65 Indeferido
300713...30 Indeferido
359206...71 Indeferido
334627...85 Indeferido
414067...63 Indeferido
482053...20 Indeferido
352201...71 Indeferido
312496...60 Indeferido
482053...20 Indeferido
299502...76 Indeferido
338748...23 Indeferido
406770...10 Indeferido
026663...77 Indeferido
049981...25 Indeferido
417772...13 Indeferido
230133...82 Indeferido
480492...17 Indeferido
170155...99 Indeferido
069519...36 Indeferido
956748...91 Indeferido
410174...84 Indeferido
393149...62 Indeferido
384136...33 Indeferido
139880...83 Indeferido
252767...79 Indeferido
380645...40 Indeferido
315469...58 Indeferido

A composição da Comissão Julgadora da 2ª etapa do 
referido Processo Seletivo foi aprovada pela Congregação 
da Faculdade de Educação em 6/7/2020, como segue: 
Membros Titulares: Profa. Dra. Paula Perin Vicentini – EDM 
FEUSP, Profa. Dra. Valéria Amorim Arantes de Araújo – EDF 
FEUSP e Profa. Dra. Renata Marcílio Cândido – UNIFESP. 
Membros Suplentes: Profa. Dra. Vivian Batista da Silva – 
EDM FEUSP, Profa. Dra. Marieta Gouvêa de Oliveira Penna 
– UNIFESP, Prof. Dr. Ulisses Ferreira de Araújo – EACH USP, 
Profa. Dra. Iracema Santos do Nascimento – EDA FEUSP, 
Profa. Dra. Marilda da Silva – UNESP e Profa. Dra. Raquel 
Lazzari Leite Barbosa – UNESP. Por motivos particulares, a 
professora Dra. Iracema Santos do Nascimento será membro 
titular em substituição à professora Dra. Valéria Amorim 
Arantes de Araújo.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 COMUNICADO ATAc 032/2020
A Congregação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 
em sua 409ª sessão ordinária realizada em 06/08/2020, 
aprovou o pedido de inscrição da Profa. Dra. Maria Eugenia 
Guazzaroni ao concurso público para obtenção de Título de 
Livre Docente junto ao Departamento de Biologia, na Área 
de Conhecimento: Bioquímica para Ciências Biológicas, nos 
termos do Edital ATAc 005/2020, publicado no Diário Oficial 
do Estado de 07/02/2020, e do Comunicado ATAc 027/2020 
(retificação), publicado no Diário Oficial do Estado de 
11/07/2020. Na mesma sessão, a Congregação indicou a 
seguinte Comissão Julgadora para esse concurso: TITULA-
RES: Profs. Drs.: Aline Maria da Silva - Professora Titular do 
Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da 
Universidade de São Paulo; Maria de Lourdes Teixeira de 
Moraes Polizeli (Presidente) - Professora Titular do Depar-
tamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 
Maria Helena de Souza Goldman - Professora Associada 
do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo; Klaus Hartmann Hartfelder - Professor Titular do 
Departamento de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes 
Patogênicos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo; Suely Lopes Gomes - Professora 
Titular do Departamento de Bioquímica do Instituto de 
Química da Universidade de São Paulo. SUPLENTES: Profs. 
Drs.: John Campbell McNamara - Professor Titular do Depar-
tamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Nor-
berto Garcia Cairasco - Professor Titular do Departamento 
de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo; Mônica Tallarico Pupo - Pro-
fessor Titular do Departamento de Ciências Farmacêuticas 
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo; Welington Luiz de Araújo - 
Professor Associado do Departamento de Microbiologia do 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 
Paulo; Pietro Ciancaglini - Professor Titular do Departamen-
to de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; Maria Celia 
Bertolini - Professora Titular do Departamento de Departa-
mento de Bioquímica e Química Orgânica do Instituto de 
Química de Araraquara da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho”; Elza Tiemi Sakamoto Hojo - Pro-
fessora Associada do Departamento de Biologia da Faculda-
de de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Uni-
versidade de São Paulo; Marcelo Damário Gomes - Professor 
Associado do Departamento de Bioquímica e Imunologia da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo; Shaker Chuck Farah - Professor Titular do 
Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da 
Universidade de São Paulo; Marilis do Valle Marques - Pro-
fessora Associada do Departamento de Microbiologia do 
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 
Paulo; Maria Cristina Roque Antunes Barreira - Professora 
Titular do Departamento de Biologia Celular e Molecular e 
Bioagentes Patogênicos da Faculdade de Medicina de Ribei-
rão Preto da Universidade de São Paulo. Como suplente da 
presidência, o Colegiado indicou o nome do Prof. Dr. John 
Campbell McNamara (2020.1.452.59.0)

 FACULDADE DE MEDICINA
 FACULDADE DE MEDICINA - PORTARIA Nº 2469 - - - 

Dispõe sobre a eleição dos representantes discentes de 
Pós-Graduação junto à Congregação, Comissão de Pós-
-Graduação, Comissão de Pesquisa, Comissão de Cultura e 
Extensão Universitária, Departamento de Cardiopneumo-
logia, Departamento de Cirurgia, Departamento de Clínica 
Médica e Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e 
Terapia Ocupacional

O Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, Professor Doutor Tarcisio Eloy Pessoa de Barros 
Filho, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte

PORTARIA:
Artigo 1º - A escolha da representação discente de 

pós-graduação, processar-se-á, nos termos da Seção II do 
Capítulo II do Regimento Geral, em uma única fase, no dia 01 
de outubro de 2020, das 8h00 às 13h00, exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico de votação e totalização de votos, 
nos termos da Resolução 7945 de 27-03-2020.

Parágrafo único – Caracteriza excepcionalidade, para os 
termos mencionados no caput deste artigo:

a) - e-mail desatualizado;
b) - não recebimento da senha de votação via e-mail;
c) - dificuldade de acesso à internet.
Artigo 2º - A eleição será supervisionada por Comissão 

Eleitoral, composta paritariamente por dois docentes e dois 
discentes de pós-graduação.

§ 1º - Os membros docentes da Comissão mencionada no 
caput deste artigo serão designados pelo Diretor, dentre os 
integrantes da Congregação.

§ 2º - Os representantes discentes de pós-graduação nos 
diferentes órgãos colegiados da Unidade elegerão os mem-
bros discentes da Comissão Eleitoral paritária, dentre os seus 
pares que não forem candidatos.

Artigo 3º - Poderão votar e ser votados os alunos regular-
mente matriculados nos programas de pós-graduação.

Artigo 4º - A representação discente de pós-graduação 
ficará assim constituída:

a) - Congregação:
– cinco representantes discentes e respectivos suplentes 

de pós-graduação.
b) Comissão de Pós-Graduação
– dois representantes discentes e respectivos suplentes 

de pós-graduação.
c) Comissão de Pesquisa
– dois representantes discentes e respectivos suplentes 

de pós-graduação.
d) Comissão de Cultura e Extensão Universitária
– um representante discente e respectivo suplente de 

pós-graduação.
e) Departamento de Cardiopneumologia
– um representante discente e respectivo suplente de 

pós-graduação.
f) Departamento de Cirurgia
– um representante discente e respectivo suplente de 

pós-graduação.

6.2.1. 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.
6.2.2. Finda a arguição de todos os candidatos, a Comissão 

de Seleção, em sessão secreta, conferirá as notas respectivas.
6.3. 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.

6.3.1. 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.

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

6.3.3. 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.

6.3.4. Os candidatos que realizarem sua conexão virtual 
depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.

6.3.5. 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.

6.3.6. Quando atingido o 60º (sexagésimo) minuto de 
prova, a Comissão de Seleção deverá interromper o candidato.

6.3.7. Se a exposição do candidato encerrar-se aquém do 
40º minuto de prova, deverão os examinadores conferir nota 
zero ao candidato na respectiva prova.

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

7. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da Escola de Enfermagem da USP e, para o cálculo 
da média individual, a soma dos pesos será o quociente de 
divisão.

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

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. - Aspectos epidemiológicos relacionados à saúde do 

adulto e idoso no Estado de São Paulo.
II. - Mecanismos, manifestações e tratamentos das enfer-

midades crônicas, críticas e agudas mais prevalentes no adulto 
e idoso Estado de São Paulo.

III. - Avaliação do adulto e idoso com base nos domínios 
funcional, fisiológico e psicossocial relevantes ao processo 
saúde-doença, sendo elas:

• - Avaliação de sinais vitais
• - Avaliação neurológica
• - Avaliação de cabeça e pescoço
• - Avaliação do sono e repouso
• - Avaliação respiratória
• - Avaliação cardiocirculatória
• - Avaliação tegumentar
• - Avaliação do sistema digestório
• - Avaliação do sistema musculoesquelético
• - Avaliação renal e urinária
• - Avaliação nutricional
• - Avaliação das funções psíquicas
• - Avaliação da dor
IV. - Sistematização da assistência de enfermagem rela-

cionada às afecções crônicas e agudas, ao adulto e idoso, 
realizada em ambulatórios e unidades de internação clínica e 
cirúrgica, de atendimento domiciliar e de reabilitação.

V. - Sistematização da assistência de enfermagem rela-
cionada às afecções crônicas e agudas, ao adulto e idoso, 
realizada em unidades de terapia intensiva e situações de 
urgência ou emergência.

VI. - Sistematização da assistência de enfermagem relacio-
nada ao adulto e idoso em situação perioperatória, realizada 
em unidades clínicas ou ambulatoriais, centro cirúrgico e uni-
dade de recuperação anestésica.

VII. - Princípios de Biossegurança.
VIII. - Princípios da administração de medicamentos. Vias 

de administração de medicamentos. Cuidados no preparo e 
administração de medicamentos.

10. É de responsabilidade do candidato o acompanha-
mento do andamento do processo seletivo, por meio de acesso 
ao link http://www.ee.usp.br/site/Index.php//paginas/mos-
trar/1998/, à página institucional da Escola de Enfermagem da 
USP e às publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

11. A não participação do candidato nas provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado 
pelo Conselho Técnico Administrativo da Escola de Enferma-
gem da USP para fins de homologação, após exame formal.

13. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 05/11/2020 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.

14. 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.

15. 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

Escola de Enfermagem da USP, e-mail: eeataac@usp.br.
São Paulo, 07 de agosto de 2020
Profª Drª Regina Szylit
Diretora

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
EDITAL FEUSP 31/2020
A Faculdade de Educação da USP convoca os candidatos 

Guilherme Bispo Macedo, Daniela Mota Barbosa, Joao Antonio 
Da Silva, Gustavo Machado Tomazi, Valter Pedro Batista, Fer-
nando Antonio Da Silva Junior, Darci Schunck Da Silva, Lilian 
De Assis Monteiro Lizardo, Luciana Dos Santos, Anna Cecília De 
Alencar Reis, Camilla Rodrigues Marangão, Elaine Silva Rocha 
Sobreira e Roseli Cabral Calil Mozar, inscritos no Processo 
Seletivo para a função de Professor Contratado II (MS-2) e 
que comprovaram título de Mestres, conforme Edital FEUSP nº 
17/2020, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 
9/5/2020, para o início da 2ª etapa do Processo que será reali-
zado dia 18/8/2020 às 10:00 horas, na Sala 124 do Bloco B da 
FEUSP, à Avenida da Universidade, 308, quando deverão tomar 
conhecimento, por escrito, do calendário das provas previstas no 
edital acima referido.

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 reque-
rimento dirigido à Diretora da Escola de Enfermagem da USP, 
contendo dados pessoais e Área de conhecimento (especialida-
de) a que concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

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

fessor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), 
outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade nacional.

IV. Memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao certame e 
das demais informações que permitam avaliação de seus méri-
tos, em formato digital.

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.

2.3. Para fins do inciso III, não serão aceitas atas de defesa 
sem informação sobre homologação quando a concessão do 
título de Doutor ou de Mestre depender dessa providência no 
âmbito da Instituição de Ensino emissora, ficando o candidato 
desde já ciente de que neste caso a ausência de comprovação 
sobre tal homologação implicará o indeferimento de sua 
inscrição.

2.4. Não serão admitidos como comprovação dos itens 
constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou 
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo 
próprio candidato.

2.5. É de integral responsabilidade do candidato a realiza-
ção do upload de cada um de seus documentos no campo espe-
cífico indicado pelo sistema constante do link https://uspdigital.
usp.br/gr/admissao , ficando o candidato desde já ciente de que 
a realização de upload de documentos em ordem diversa da ali 
estabelecida implicará o indeferimento de sua inscrição.

2.6. É de integral responsabilidade do candidato a apresen-
tação de seus documentos em sua inteireza (frente e verso) e em 
arquivo legível, ficando o candidato desde já ciente de que, se 
não sanar durante o prazo de inscrições eventual irregularidade 
de upload de documento incompleto ou ilegível, sua inscrição 
será indeferida.

2.7. Não será admitida a apresentação extemporânea de 
documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.

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

4. O candidato aprovado, ao ser contratado, deverá partici-
par, conforme a carga horária prevista para o cargo, das ativida-
des teóricas, práticas e teórico-práticas dos cursos de Residência 
em Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso e das disciplinas 
do Curso de Bacharelado em Enfermagem:

• - 071204 – Avaliação de Indivíduos e Famílias
• - ENC 240 – Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso 

em Cuidados Clínicos e Cirúrgicos
• - ENC 250 – Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso 

em Cuidados Críticos
• - ENC 229 – Enfermagem em Centro de Material
• - 0701207 - Enfermagem na Administração de Medica-

mentos
5. O processo seletivo será processado por meio de ava-

liações sucessivas de candidatos, agrupados em conformidade 
com sua titulação.

5.1. Na primeira etapa de avaliações, serão convocados 
para as provas, caso haja, os candidatos portadores do título 
de Doutor.

5.2. Encerrada a primeira etapa de avaliações, os candidatos 
habilitados serão classificados, da seguinte forma:

I. O primeiro colocado será o candidato que obtiver o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas pelos 
examinadores;

II. O segundo colocado será o candidato que obteria o maior 
número de indicações, de acordo com as notas conferidas, caso o 
primeiro colocado não tivesse participado das avaliações;

III. Os demais candidatos serão classificados, sucessivamen-
te, seguindo o mesmo método previsto no inciso II.

IV. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá 
ao desempate com base na média global obtida por cada 
candidato.

5.3. Classificados os candidatos, serão feitas as convoca-
ções para a contratação, até, caso necessário, esgotar-se a lista 
de habilitados.

5.4. Na hipótese de não haver habilitados na primeira 
etapa, ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à 
convocação para contratação, será iniciada a segunda etapa de 
avaliações, convocando-se para as provas, caso haja, os candi-
datos portadores do título de Mestre.

5.5. Na segunda etapa de avaliações, proceder-se-á de 
acordo com o disposto nos itens 5.2 e 5.3.

5.6. Não havendo inscritos portadores do título de Doutor, 
a primeira etapa de avaliações será realizada com os candidatos 
portadores do título de Mestre.

6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma 
única fase por meio de sistemas de videoconferência e outros 
meios eletrônicos de participação a distância, na seguinte 
conformidade:

I. Julgamento do memorial com prova pública de arguição 
(peso 05)

II. Prova Didática (peso 03)
6.1. As provas serão realizadas por meio de sistemas de 

videoconferência e outros meios eletrônicos de participação a 
distância.

6.1.1. É de integral responsabilidade do candidato a dispo-
nibilização de equipamentos e de conexão à internet adequados 
para sua participação em todas as provas e etapas do certame.

6.1.2. Aos examinadores que estejam a distância será 
permitido avaliar e arguir nas mesmas condições que seriam 
oferecidas aos examinadores presentes no local do certame.

6.1.3. Na eventualidade de problemas técnicos que impe-
çam a adequada participação de qualquer examinador ou do 
candidato, a prova realizada por sistema de videoconferência ou 
outros meios eletrônicos será suspensa.

6.1.4. Se a conexão não for restabelecida no prazo de trinta 
minutos, o certame será suspenso.

6.1.5. Quando problemas técnicos interromperem qualquer 
prova, esta deverá ser retomada a partir do estágio em que 
ocorreu o problema técnico ou, havendo impossibilidade de 
retomada, deverá ser integralmente refeita.

6.1.6. Serão preservadas as provas finalizadas antes da 
ocorrência de problemas técnicos no sistema de videoconferên-
cia ou outro meio eletrônico.

6.1.7. Todas as ocorrências deverão ser registradas no rela-
tório da Comissão de Seleção.

6.1.8. A Comissão de Seleção se reunirá em sessão fechada, 
mediante utilização de sistema eletrônico seguro adotado pela 
Universidade, para:

I – a elaboração de listas de pontos;
II – a deliberação sobre eventual pedido de substituição 

de pontos;
III – concessão das notas respectivas, finda a arguição de 

todos os candidatos;
IV – a elaboração do seu relatório.
6.1.9. O relatório será assinado, após expressa concordância 

de todos os examinadores com os seus termos, pelo membro 
da Comissão de Seleção pertencente ao Departamento ao qual 
pertence a vaga a ser ocupada.

6.2. O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito do 
candidato e será realizado de acordo com o disposto no artigo 
136 do Regimento Geral da USP.


