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candidato tiver levado para o local da prova, do qual não lhe 
será permitido ausentar-se durante esse período.

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

6.1.5. 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;

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

6.2. 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.

6.2.1. O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da prova didática;

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

6.2.3. 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.

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

6.2.5. 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.

6.2.6. 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 Unidade e, para o cálculo da média individual, a 
soma dos pesos será o quociente de divisão.

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

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
• - Enfermagem nas políticas de saúde mental no Brasil.
• - Enfermagem e reabilitação psicossocial.
• - Enfermagem e os fundamentos da reforma psiquiátrica 

no Brasil.
• - Processo de enfermagem em saúde mental na saúde 

do adulto.
• - Atenção à saúde mental na atenção básica.
• - O relacionamento interpessoal em enfermagem.
• - O conhecimento das funções psíquicas como instrumen-

to para a prática do enfermeiro.
• - Bases Teórico conceituais do processo grupal em 

enfermagem.
10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissão, à página institucional da 
Escola de Enfermagem da USP, e às publicações no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo.

11. O não comparecimento do candidato às provas programa-
das implicará automaticamente sua desistência do processo seletivo.

12. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
Conselho Técnico Administrativo da Escola de Enfermagem 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 31/07/2018 com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse 
o prazo de dois anos.

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 pro-
cesso seletivo, encontram-se à disposição dos interessados na Assis-
tência Acadêmica da Escola de Enfermagem da USP, por meio do 
telefone 55 11 30618805, e-mail: eeataac@usp.br ou pessoalmente, 
sala 06, andar térreo, prédio principal, localizada na Avenida Doutor 
Éneas de Carvalho Aguiar, 419, Cerqueira César São Paulo/SP.

São Paulo, 27 de julho de 2017.
Profa. Dra. Maria Amélia de Campos Oliveira
Diretora

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO
 Comunicado
A Diretoria da Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo comunica que a Congregação desta Faculdade, em sua 
488ª Reunião Ordinária, realizada no dia 27/07/2017, aceitou as 
inscrições das Professoras Doutoras Lessandra Marcelly Sousa 
da Silva, Wagner Marcelo Pommer, Keli Cristina Conti, Luciana 
Miyuki Sado Utsumi, Afonso Martins Andrade, Joseildo Kleberson 
Barbosa, Ana Sofia Aparicio Pereda, Nelson Barrelo Júnior, Rafaela 
Silva Ribeiro, Carolina Tamayo Osorio, Juliana França Viol Paulin, 
Adriana de Bartoli, José Eduardo Roma, Zaqueu Vieira Oliveira e 
Raquel Milani e não aceitou as inscrições dos Professores Douto-
res Antonio José Lopes (não anexou o comprovante de Título de 
Doutor e comprovante da última votação), Claudia de Oliveira 
Lozada (não anexou comprovante de graduação em licenciatura) 
e Claudia Georgia Sabba (não anexou comprovante de graduação 
em licenciatura) quando de suas inscrições ao Concurso Público 
de Títulos e Provas para Provimento Efetivo de 01 (um) cargo de 
Professor Doutor, “MS-3”, em RDIDP, nas disciplinas: "EDM0341 
– Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Matemáti-
ca”, “EDM0343 - Projeto Integrado de Estágio em Docência em 
Matemática e Ciência”, “EDM0427 – metodologia do Ensino 
de Matemática I”, “EDM0428 – Metodologia do Ensino de 
Matemática II”,EDM0615 - Educação Matemática”, “EDM0321 
– Metodologia do Ensino de Matemática” e "EDM0685 – Experi-
mentação e Modelagem", no Departamento de Metodologia do 
Ensino e Educação Comparada (EDM) da FEUSP, de acordo com o 
Edital FEUSP nº 17/2017. Nessa mesma reunião, a Congregação 
indicou para compor a Comissão Examinadora os seguintes mem-
bros: Titulares - Professores Doutores Vinício de Macedo Santos 
(Professor Titular do EDM/FEUSP), Maria Lucia Vital dos Santos 
Abib (Professora Doutora do EDM/FEUSP), Cristiane Coppe Olivei-
ra (Professora Doutora da UFU), Marco Antonio da Silva (Professor 
Doutor da UFMS) e Carmen Brancaglion Passos (Professora 
Doutora da UFSCar) e, para Suplentes os Professores Doutores 
Elio Carlos Ricardo (Professor Associado do IME/USP), Antonio 
Carlos Brolezzi (Professor Associado do IME), Maria do Carmo 
Souza (Professora Doutora da UFSCar), Cristiane Maria Cornelia 
Gottschalk (Professora Doutora do EDF/FEUSP), Wellington Lima 
Cedro (Professor Doutor da UFG), Ana Paula Jahn (Professora 
Doutora do IME/USP), Regina Celia Grando (Professora Doutora 
da UFSC), José Armando Valente (Professor Doutor da UNICAMP) 
e Sérgio Lorenzato (Professor Doutor da UNICAMP).

 Comunicado
A Diretoria da Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo comunica que a Congregação desta Faculdade, 
em sua 488ª Reunião Ordinária, realizada no dia 27/07/2017, 
indicou a Profa. Dra. Maria Isabel da Silva Leme (IPUSP) como 
membro titular para compor a Comissão Examinadora do Con-
curso Público de Títulos e Provas para provimento de 3 (três) 
cargos de Professor Titular no Departamento de Filosofia da 
Educação e Ciências da Educação -EDF, conforme Edital FEUSP 
nº 19/2016, tendo em vista o impedimento da Profa. Dra. Sylvia 
Leser de Mello (IPUSP).

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, por 
meio do telefone 55 11 30618805, e-mail: eeataac@usp.br ou 
pessoalmente, sala 06, andar térreo, prédio principal, localizada 
na Avenida Doutor Éneas de Carvalho Aguiar, 419, Cerqueira 
César São Paulo/SP.

São Paulo, 27 de julho de 2017.
Profa. Dra. Maria Amélia de Campos Oliveira
Diretora
 EDITAL ATAC 022/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
A Diretora da Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo torna público a todos os interessados que, conforme 
aprovação ad referendum do Conselho Técnico Administrativo 
- CTA estarão abertas por 10 dias, das 8h do dia 02/08/2017 
às 23h59min do dia 11/08/2017 as inscrições para o processo 
seletivo para a contratação de um docente por prazo determina-
do, como Professor Contratado III (MS-3.1, para os contratados 
com título de Doutor), com salário de R$ 1.849,66 (hum mil 
oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 
como Professor Contratado II (MS-2, para os contratados com 
título de Mestre), com salário de R$ 1.322,41 (hum mil trezentos 
e vinte e dois reais e quarenta e um centavos) ou como Professor 
Contratado I (MS-1, para os contratados somente portadores de 
diploma de graduação), com salário de R$ 893,95 (oitocentos 
noventa e três reais e noventa e cinco centavos) referência mês 
de maio de 2016, com jornada de 12 (doze) horas semanais 
de trabalho, junto ao Departamento de Enfermagem Materno-
-Infantil e Psiquiátrica, Área de Enfermagem em Saúde Mental, 
nos termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, 
bem como da Resolução nº 7.354/17.0

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo Conselho Técnico Administrativo - CTA da Escola de Enfer-
magem da USP 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, exclusivamen-
te, 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, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do titulo de Doutor (para Pro-

fessor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), 
outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade nacional, 
ou, caso esteja concorrendo à contratação como Professor 
Contratado I, portador de diploma de graduação, outorgado ou 
revalidado 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:

• - ENP0253 - Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica
• - 0701206 - Enfermagem na Atenção Básica
• - ENP0155 - Fundamentos do Relacionamento Interpes-

soal em Enfermagem
• - 0701209 - Estágio Curricular II (Enfermagem na Atenção 

Básica, Atenção
• - Psicossocial ou Ambulatórios de Especialidades)
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 no item 5.2.

5.6. Na hipótese de não haver habilitados na segunda 
etapa, ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à 
convocação para contratação, serão chamados para avaliação, 
caso haja, os inscritos portadores de diploma de graduação 
que não tenham obtido título de pós-graduação stricto sensu, 
iniciando-se a terceira etapa de avaliações.

5.7. Na terceira etapa de avaliações, proceder-se-á de acor-
do com o disposto no item 5.2.

5.8. Não havendo inscritos portadores:
I. do título de Doutor: a primeira etapa de avaliações será 

realizada com os candidatos portadores do título de Mestre.
II. do título de Mestre: a segunda etapa de avaliações, caso 

necessária, será realizada com os candidatos portadores apenas 
de diploma de graduação;

III. dos títulos de Doutor ou de Mestre: será realizada etapa 
única de avaliações, com os candidatos portadores apenas de 
diploma de graduação.

6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma única 
fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 02)
II. Prova Didática (peso 03)
6.1. 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.

6.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará 
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do 
sorteio do ponto.

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

6.1.3. 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 

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 no item 5.2.

5.6. Na hipótese de não haver habilitados na segunda 
etapa, ou caso nenhum dos candidatos habilitados atenda à 
convocação para contratação, serão chamados para avaliação, 
caso haja, os inscritos portadores de diploma de graduação 
que não tenham obtido título de pós-graduação stricto sensu, 
iniciando-se a terceira etapa de avaliações.

5.7. Na terceira etapa de avaliações, proceder-se-á de acor-
do com o disposto no item 5.2.

5.8. Não havendo inscritos portadores:
I. do título de Doutor: a primeira etapa de avaliações será 

realizada com os candidatos portadores do título de Mestre.
II. do título de Mestre: a segunda etapa de avaliações, caso 

necessária, será realizada com os candidatos portadores apenas 
de diploma de graduação;

III. dos títulos de Doutor ou de Mestre: será realizada etapa 
única de avaliações, com os candidatos portadores apenas de 
diploma de graduação.

6. As provas, em cada etapa, serão realizadas em uma única 
fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 02)
II. Prova Didática (peso 03)
6.1. 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.

6.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez pon-
tos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará conheci-
mento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto.

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

6.1.3. 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.

6.1.4. 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.

6.1.5. 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;

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

6.2. 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.

6.2.1. O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da prova didática;

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

6.2.3. 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.

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

6.2.5. 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.

6.2.6. 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 Unidade e, para o cálculo da média individual, a 
soma dos pesos será o quociente de divisão.

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

9. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
• - Evidências científicas na assistência ao parto e classifi-

cação das práticas obstétricas no parto normal.
• - Avaliação clínica e cuidado da puérpera e do recém-

-nascido de termo nas primeiras 72 horas pós-parto.
• - Educação para o autocuidado da puérpera e cuidado 

do recém-nascido.
• - Avaliação do crescimento da criança: medidas antropo-

métricas; gráficos de crescimento; características físicas segundo 
períodos etários.

• - Avaliação do desenvolvimento da criança: maturação 
evolutiva e características do desenvolvimento segundo perí-
odos etários; instrumentos de acompanhamento do desenvol-
vimento.

• - Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo 
Uterino e de Mama.

• - Avaliação e monitoramento da saúde materno-fetal.
• - Atenção à saúde da puérpera e do recém-nascido após 

a alta hospitalar.
• - Promoção da saúde da criança e protocolo de atenção à 

criança com agravos prevalentes.
• - A experiência de doença e da hospitalização da criança 

e sua família
• - O processo de cuidar da criança e sua família: Funda-

mentos e Instrumentos
• - Diagnóstico de enfermagem em pediatria
10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissão, à página institucional da 
Escola de Enfermagem da USP, e às publicações no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo.

11. O não comparecimento do candidato às 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 Enfermagem 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 31/07/2018 com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse 
o prazo de dois anos.

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.

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:
10.1 - Aspectos epidemiológicos relacionados à saúde do 

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

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

10.3 - 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
10.4 - 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.

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

10.6 - Sistematização da assistência de enfermagem rela-
cionada ao adulto e idoso em situação perioperatória, realizada 
em unidades clínicas ou ambulatoriais, centro cirúrgico e unida-
de de recuperação anestésica.

10.7 - Princípios de Biossegurança
11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissão, à página institucional da 
Escola de Enfermagem da USP, e às publicações no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo.

12. O não comparecimento do candidato às provas 
programadas implicará automaticamente sua desistência do 
processo seletivo.

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

14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/7/2018, 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 Escola de Enfermagem da USP, por 
meio do telefone 55 11 30618805, e-mail: eeataac@usp.br ou 
pessoalmente, sala 06, andar térreo, prédio principal, localizada 
na Avenida Doutor Éneas de Carvalho Aguiar, 419, Cerqueira 
César São Paulo/SP.

São Paulo, 27 de julho de 2017.
Profa. Dra. Maria Amélia de Campos Oliveira
Diretora
 EDITAL ATAC 021/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO
A Diretora da Escola de Enfermagem da Universidade de São 

Paulo torna público a todos os interessados que, conforme apro-
vação ad referendum do Conselho Técnico Administrativo - CTA 
estarão abertas por 10 dias, das 8h do dia 02/08/2017 às 23h59min 
do dia 11/08/2017 as inscrições para o processo seletivo para a 
contratação de um docente por prazo determinado, como Professor 
Contratado III (MS-3.1, para os contratados com título de Doutor), 
com salário de R$ 1.849,66 (hum mil oitocentos e quarenta e nove 
reais e sessenta e seis centavos), como Professor Contratado II 
(MS-2, para os contratados com título de Mestre), com salário de 
R$ 1.322,41 (hum mil trezentos e vinte e dois reais e quarenta 
e um centavos) ou como Professor Contratado I (MS-1, para os 
contratados somente portadores de diploma de graduação), com 
salário de R$ 893,95 (oitocentos noventa e três reais e noventa e 
cinco centavos) referência mês de maio de 2016, com jornada de 
12 (doze) horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de 
Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica, Área de Enfermagem 
na Saúde da Criança e Mulher, 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 Conselho Técnico Administrativo - CTA da Escola de Enfer-
magem da USP 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, exclusivamen-
te, 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, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do titulo de Doutor (para Pro-

fessor Contratado III) ou Mestre (para Professor Contratado II), 
outorgado ou reconhecido pela USP ou de validade nacional, 
ou, caso esteja concorrendo à contratação como Professor 
Contratado I, portador de diploma de graduação, outorgado ou 
revalidado 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:

• - ENP0375 - Enfermagem em Saúde da Mulher, Saúde 
Materna e Neonatal.

• - ENP0382 - Enfermagem no Cuidado à Criança e Adoles-
cente na Experiência de Doença

• - 0701204 - Avaliação de Indivíduos e Famílias.
• - 0701206 - Enfermagem na Atenção Básica (Enfoque na 

Saúde da Mulher e Saúde da Criança).
• - 0701210 - Estágio Curricular III (Enfermagem na Atenção 

Hospitalar ou Pré-Hospitalar).
5. O processo seletivo será processado por meio de ava-

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

5243810
Realce
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