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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, 
localizada na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419, São Paulo/
SP, telefone: 11 30618805, e-mail: eeataac@usp.br.

São Paulo, 13 de junho de 2018.
Profa. Dra. Maria Amélia de Campos Oliveira
Diretora
 EDITAL ATAc 025/2018
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO FINAL
A Diretora da Escola de Enfermagem, ad referendum do 

Conselho Técnico-Administrativo da EE, homologa o relatório 
final do processo seletivo para contratação de 1 (um) docente 
temporário, Professor Contratado I (Professor Auxiliar - gradu-
ado), junto à área de conhecimento de Enfermagem em Saúde 
Mental do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e 
Psiquiátrica, aberto pelo edital ATAc 011/2018, publicado no 
DOE de 22.03.18.

Candidata: Gabriella de Andrade Boska.
COMISSÃO JULGADORA: Divane de Vargas, Professor Asso-

ciado do Departamento de Enfermagem Matenro-Infantil e 
Psiquiátrica da Escola de Enfermagem da Universidade de São 
Paulo - Presidente; Rita de Cássia Burgos de Oliveira - Professora 
Doutora do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica da 
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo e Valéria 
Marli Leonello - Professora Doutora do Departamento de Orien-
tação Profissional da Escola de Enfermagem da Universidade 
de São Paulo.

LOCAL: Sala 25, andar térreo da Escola de Enfermagem da 
Universidade de São Paulo - EEUSP.

“No dia 11 de junho de 2018, às 9 horas, na sala 25, andar 
térreo da EEUSP, em Sessão Pública, o Prof. Dr. Divane de Vargas, 
na qualidade de Presidente dos trabalhos, instalou a Comissão 
Julgadora, com a presença da totalidade de seus membros, da 
candidata Gabriella de Andrade Boska e do público.

A candidata foi esclarecida que, para a Prova Escrita, 
deveria comparecer ao recinto do certame exatamente 24 horas 
após a ciência dos pontos, para fins de sorteio do ponto. Deveria 
trazer todo material bibliográfico a ser utilizado para a con-
sulta durante a primeira hora após o sorteio. Em seguida, este 
material de consulta seria recolhido, devendo o texto final ser 
elaborado nas 4 (quatro) horas restantes a partir das anotações 
inicialmente preparadas. Também foi esclarecido que, se optou 
por realizar esta prova utilizando-se de computador, haveria um 
computador especialmente preparado para este fim, sem acesso 
à internet, sem entrada para pen-drive ou CDs. Caso a candidata 
desejasse, seria possível realizar a prova manuscrita.

A seguir, no mesmo local, a Comissão Julgadora apresentou 
proposta de cronograma de atividades, que após concordância 
dos presentes, foi assinado pela Comissão Julgadora e candida-
ta. Cópias datadas e assinadas do documento foram entregues 
aos membros da Comissão e à candidata.

Na sequência, a Comissão Julgadora deu início aos tra-
balhos do processo, elaborando, em sessão fechada, a lista 
de pontos das Provas Escrita e Didática. Após, a sessão foi 
reaberta, contando com a presença da candidata Gabriella de 
Andrade Boska.

Ainda no dia 11 de junho de 2018, às 9 horas e 10 minutos, 
no mesmo local, em sessão pública, a candidata tomou conheci-
mento da lista de pontos da Prova Escrita, que após sua concor-
dância foi assinada por ela e membros da Comissão Julgadora. 
Candidata e membros da Comissão Julgadora receberam cópia 
da lista de pontos da prova escrita datada e assinada.

No dia 12 de junho de 2018, às 9 horas e 10 minutos, na 
sala 25 - andar térreo da EEUSP, em sessão pública, com a pre-
sença da Comissão Julgadora, a Sra. Gabriella de Andrade Boska 
realizou ao sorteio do ponto da Prova Escrita, que recaiu sobre 
o número 3: “A reabilitação psicossocial como campo teórico 
prático para as intervenções de enfermagem”. A candidata rece-
beu uma cópia da lista de pontos totalmente assinada, datada 
e com o horário do sorteio e, a seguir, recebeu folhas de papel 
rubricadas pela Comissão Julgadora, para anotações durante 
o período de consulta, que se iniciou às 9 horas e 10 minutos, 
durando 60 minutos. Às 10 horas e 10 minutos, a candidata, 
munida apenas das folhas mencionadas, recebeu mais folhas 
em branco, também rubricadas pela Comissão Julgadora, e deu 
início à redação do texto final, dispondo de 4 (quatro) horas. A 
candidata fez uso de microcomputador e impressora, tendo sido 
observadas as normas constantes da Portaria EE 01/2003. Às 
14 horas e 10 minutos, a candidata Gabriella de Andrade Boska 
entregou os rascunhos e o texto final impressos. Foram feitas 
cópias do texto final da Prova Escrita e entregues aos membros 
da Comissão Julgadora. A partir das 14 horas e 15 minutos, em 
sessão pública, na sala 25 - andar térreo da EEUSP, a candidata 
realizou leitura da Prova Escrita.

Em relação à Prova Escrita elaborada pela candidata a 
Comissão Julgadora observou que o texto desenvolvido foi 
pertinente ao ponto sorteado. O tema foi abordado de maneira 
objetiva e clara, fundamentado em referências atualizadas e 
apresentando análise crítica adequada.

Ao término da prova, em sessão fechada, a Comissão Julga-
dora atribuiu individualmente as notas à candidata.

Ainda no dia 12 de junho de 2018, às 14 horas e 33 minu-
tos, no mesmo local a candidata Gabriella de Andrade Boska 
tomou conhecimento da lista de 10 (dez) pontos do ponto 
da Prova Didática, tendo com ela concordado. Na sequência 
sorteou o ponto número 8, intitulado “Psicofarmacologia e suas 
implicações para a prática da enfermagem psiquiátrica e em 
saúde mental”. A candidata foi avisada que deveria comparecer 
ao recinto do Processo Seletivo no dia seguinte, 13 de junho 
de 2018, no horário em que foi sorteado o ponto, ou seja, às 
14 horas e 33 minutos. A seguir, recebeu uma cópia da lista de 
pontos totalmente assinada, datada e com o horário do sorteio.

No dia 13 de junho de 2018, às 14 horas e 33 minutos, 
na sala 25 - andar térreo da EEUSP, compareceu a candidata 
Gabriella de Andrade Boska para a realização da Prova Didática. 
Às 14 horas e 33 minutos iniciou-se, em sessão pública, a Prova 
Didática, que teve a duração de 41 (quarenta e um) minutos.

A candidata Gabriella de Andrade Boska entregou o plano 
de aula e abordou o tema de maneira adequada, apresentando 
de forma didática e clara o conteúdo de acordo com o ponto 
sorteado, destacando pontos fundamentais para as intervenções 
de enfermagem. Apresentou domínio teórico com associação 
prática do conteúdo ao exercício da profissão do enfermeiro na 
rede de atenção psicossocial.

Ao término da Prova Didática, em sessão fechada, a Comis-
são atribuiu individualmente as notas à candidata.

Prosseguindo, no mesmo dia e local, às 15 horas e 40 minu-
tos, em sessão pública, com a presença do público, ao Senhor 
Presidente procedeu à abertura dos envelopes e à leitura das 
notas atribuídas, conforme segue:

Avaliador: Profa. Dra. Valéria Marli Leonello (prova escrita, 
prova didática, média): 9 – 10,0 – 9,6.

Avaliador: Profa. Dra. Rita de Cássia Burgos de Oliveira 
(prova escrita, prova didática, média): 9,5 – 10,0 – 9,8.

Avaliador: Prof. Dr. Divane de Vargas (prova escrita, prova 
didática, média): 9 – 10,0 – 9,6.

À vista dos resultados obtidos, a totalidade da Comissão 
Julgadora indicou a candidata Gabriella de Andrade Boska 
para a contratação, por prazo determinado, como Professor 
Contratado I (Professor Auxiliar - graduado), junto ao Depar-
tamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica da 
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (Processo 
2018.1.164.7.0).

Reitera-se que de 23 a 25 de abril de 2018 foi realizada 
etapa de seleção com os candidatos Doutores, não havendo 
candidatos habilitados, conforme edital ATAc 016/2018, publica-

· ENO 500 - Estagio Curricular I - Administração em Enfer-
magem.

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 
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 Escola de Enfermagem da USP para o concurso 
e ingresso da carreira de Professor Doutor 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:
I - Educação em saúde na prática da Enfermagem.
II - Formação profissional de nível técnico em Enfermagem.
III - Práticas pedagógicas inerentes à formação do professor
IV - Supervisão de estágio na Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio em Enfermagem.
V - Processo de trabalho gerencial em Enfermagem.
VI - Liderança e Supervisão em Enfermagem.
VII - Gerenciamento de recursos humanos em Enfermagem.
VIII - O planejamento como instrumento do processo de 

trabalho gerencial em Enfermagem.
IX - Educação permanente em Saúde e Enfermagem.
10. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 

do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao 
link http://www.ee.usp.br/site/Index.php//paginas/mostrar/1998/ 
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 31/07/2019, 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.

bibliográficos para consulta, nos termos da legislação em vigor. 
Às 15 horas e 12 minutos, ocorreu o término da Prova Escrita. 
A Comissão Julgadora deu por encerradas as atividades desse 
dia. No dia 23 de maio de 2018, na Sala de Concursos, às 9 
horas e 07 minutos, iniciou-se a leitura pública da prova pelo 
candidato, cujo texto foi acompanhado pela Comissão Julgadora 
por meio de cópias reprográficas, tendo o conteúdo mostrado 
seu conhecimento sobre a temática sorteada. Após a leitura, 
a Comissão Julgadora reuniu-se para atribuir notas individuais 
referentes a essa prova. As notas foram guardadas em envelope, 
posteriormente rubricado pelos examinadores e guardado na 
Assistência Técnica Acadêmica. Às 9 horas e 58 minutos, iniciou-
-se a DEFESA PÚBLICA do texto elaborado intitulado “Wearable 
Innovations and Technologies: Wearing the Future”. O candidato 
esclareceu as questões que lhe foram formuladas. Terminada a 
defesa da tese, a Comissão Julgadora atribuiu, individualmente, 
as notas dessa prova, encerrando-as em envelope, posterior-
mente rubricado pelos respectivos examinadores e guardados 
na Assistência Técnica Acadêmica. Às 13 horas e 42 minutos, a 
Comissão Julgadora recebeu da Assistência Técnica Acadêmica 
todos os envelopes devidamente lacrados e rubricados. A senho-
ra Presidente, Prof.ª Dr.ª Neli Aparecida de Mello-Théry, reabriu a 
sessão pública e solicitou aos examinadores a leitura das notas 
atribuídas ao candidato, que foram, simultaneamente, proje-
tadas e registradas em quadro. Diante do público presente no 
local, a senhora Presidente proclamou o resultado do concurso, 
verificada as notas atribuídas, a Comissão Julgadora habilitou e 
indicou, por unanimidade, o Professor Doutor Dib Karam Junior 
para a obtenção do título de Livre-Docente e submete o resulta-
do à Congregação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
da Universidade de São Paulo.

Homologado pela Congregação da Escola de Artes, Ciências 
e Humanidades da Universidade de São Paulo em sessão ordi-
nária realizada em 13 de junho de 2018.

 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 13.06.2018, aprovou as 
inscrições dos candidatos: com título de Doutor Argus Cecil Nery 
Monteiro, Adriana Carvalho do Nascimento, Mauro Alejandro 
Baptista y Vedia Sarubbo, José Fernando Peixoto de Azevedo 
e Liana Ferraz Diniz e com título de Mestre: Sabrina Tozatti 
Greve e Eduardo Bordinhon de Moraes, no Processo Seletivo 
para contratação de um docente por prazo determinado como 
Professor Contratado III (MS-3.1, para o contratado com título 
de Doutor) ou Professor Contratado II (MS-2, para o contratado 
com o título de Mestre) em jornada de 12 horas semanais de 
trabalho junto ao Departamento de Cinema, Rádio e Televisão 
na área de “Direção de Atores” (Edital 07/2018/ECA, publicado 
no D.O.E. de 11.05.2018) nos termos das Resoluções 5872/2010 
e 7354/2017.

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

cações e Artes da Universidade de São Paulo em reunião de 
13/06/2018 comunica que foi aprovada a indicação dos mem-
bros para compor a Comissão de Seleção para contratação de 
docente por prazo determinado como Professor Contratado III 
(MS-3.1, para o contratado com título de Doutor) ou Professor 
Contratado II (MS-2, para o contratado com o título de Mestre) 
em jornada de 12 horas semanais de trabalho junto ao Departa-
mento de Cinema, Rádio e Televisão, na área de “Direção de Ato-
res” (Edital Nº 07/2018/ECA, publicado no D.O.E. de 11.05.2018) 
nos termos das Resoluções 5872/2010 e 7354/2017.

Integram a Comissão de Seleção os Profs. Drs: Roberto 
Franco Moreira/Professor Doutor/CTR/ECA, Maria Helena Franco 
de Araújo Bastos/Professora Doutora/CAC/ECA, Luiz Antunes 
Netto Carreira/Professor Doutor/UESC, como membros titulares 
e os Profs. Drs: Luiz Fernando Angerami Ramos/Professor Doutor/
CTR/ECA, Sérgio Ricardo de Carvalho Santos/Professor Associa-
do/CAC/ECA e José Roberto Neffa Sadek/Professor Doutor/FAAP, 
como membros suplentes.

 ESCOLA DE ENFERMAGEM
 EDITAL ATAC 023/2018
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, em 13.06.2018, estarão abertas por 30 dias, no período 
das 8h do dia 02.07.2018 às 17h do dia 31.07.2018 as inscri-
ções para o processo seletivo para a contratação de 01 (um) 
docente por prazo determinado, como Professor Contratado III 
(MS-3.1, para os contratados com título de Doutor), com salário 
de R$ com salário de R$ 1.849,66 referência: mês de maio de 
2016, com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho ou 
como Professor Contratado II (MS-2, para os contratados com 
título de Mestre), com salário de R$ 1.322,41, referência mês de 
maio de 2016, com jornada de 12 horas semanais de trabalho 
ou como Professor Contratado I (MS-1, para os contratados 
somente portadores de diploma de graduação), com salário de 
R$ 893,95, referência mês de maio de 2016, com jornada de 12 
horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Orienta-
ção Profissional, área de Gerenciamento e formação de recursos 
humanos em enfermagem, 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, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/ no período 
acima indicado, devendo o candidato apresentar requerimento 
dirigido à Diretora da Escola de Enfermagem da USP contendo 
dados pessoais e Área de conhecimento (especialidade) a que 
concorre, acompanhado dos seguintes documentos:

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

· 0701203 - Ações Educativas na Prática de Enfermagem;
· 0701209 - Estágio Curricular II (Enfermagem na Atenção 

Básica, Atenção Psicossocial ou Ambulatórios de Especialida-
des);

· 0701210 - Estágio Curricular III (Enfermagem na Atenção 
Hospitalar ou Pré-Hospitalar);

· ENO0600 - Ensinar e Aprender em Enfermagem: Funda-
mentos Teórico-Metodológico;

· ENO0700 - Estágio Curricular Supervisionado de Licencia-
tura em Enfermagem;

e prática e, particularmente, com as experiências profissionais 
do candidato(a) na área da gastronomia; os exemplos objetivos 
sobre as práticas e rotinas do profissional da gastronomia em 
consonância com a teoria e, por fim, a habilidade, domínio 
da temática e desenvoltura durante as provas, escrita e aula 
didática, sobre os conteúdos da gastronomia divulgados no 
programa de provas.

Ao término das provas, a Comissão Julgadora não indicou, 
pela maioria dos seus membros, o candidato André Bento 
Chaves Santana, e nem a candidata Claudia Fernanda dos 
Santos, para a contratação temporária e submete o resultado ao 
Conselho Técnico Administrativo da Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades da Universidade de São Paulo.

Homologado “ad referendum” do Conselho Técnico Admi-
nistrativo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Univer-
sidade de São Paulo em 08 de junho de 2018.

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
 EDITAL EACH/ ATAc 059/2018
 Resultado Final / Homologação - 3ª etapa - Graduados
Nos dias 11, 12 e 13 de junho de 2018, nos termos do Edital 

EACH/ ATAc 020/2018 e das demais normas que regulamentam 
os concursos docentes na USP, realizou-se, na Sala de Estudos 
da Biblioteca, o processo Seletivo de provas para contratação 
de um Professor Assistente, graduado, em 12 horas semanais, 
referência MS-2, no Curso de Lazer e Turismo da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, na Área 
Gastronomia.

Para o processo seletivo, que corresponde à prova escrita e 
a prova didática, realizadas de acordo com o Edital de abertura 
e convocação para as provas publicada no D.O.E. de 08.06.2018 
e cronograma estabelecido pela Banca Examinadora e apresen-
tado ao candidato, inscreveu-se o Jorge Luis da Hora de Jesus.

Para a avaliação dos candidatos levou-se em consideração, 
para a análise da prova escrita e da aula didática, além d

o tempo de experiência dos candidatos no ensino superior 
e na área específica de conhecimento e ministrando a disciplina 
de práticas em gastronomia, os seguintes indicadores: coerên-
cia, promoção de diálogo com os autores e com os principais 
conceitos da área da gastronomia; a articulação entre teoria 
e prática e, particularmente, com as experiências profissionais 
do candidato(a) na área da gastronomia; os exemplos objetivos 
sobre as práticas e rotinas do profissional da gastronomia em 
consonância com a teoria e, por fim, a habilidade, domínio da 
temática e desenvoltura durante a prova escrita e, especialmen-
te, na aula didática sobre "Higiene e manipulação de alimentos 
e bebidas: técnicas e práticas cotidianas", ponto sorteado para 
a prova, contemplou, sobremaneira, os objetivos esperados no 
processo seletivo.

Ao término das provas, a Comissão Julgadora indicou, pela 
maioria dos seus membros, o candidato Jorge Luis da Hora de 
Jesus para a contratação e submete o resultado ao Conselho 
Técnico Administrativo da Escola de Artes, Ciências e Humanida-
des da Universidade de São Paulo.

Homologado “ad referendum” do Conselho Técnico Admi-
nistrativo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Univer-
sidade de São Paulo em 14 de junho de 2018.

  ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
 CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
 EDITAL EACH/ATAc 061/2018
A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 

Universidade de São Paulo CONVOCA os candidatos inscritos 
com título de Bacharel: 1. Jacqueline Araujo da Silva; 2. Fer-
nanda Gomes ferreira da Costa ; 3. Laís Guimarães do Couto 
Rocha ; 4. Isabella Fontes Monteiro; 5. Gisele Almeida Lopes ; 6. 
Debora Cristina Banhado Campos ; 7. Bruno Henrique Ximenes 
Rodrigues ; 8. Cristiane Alves Tiburcio ; 9. Carolina Médici de 
Figueiredo no processo seletivo para a contratação de docente 
por prazo determinado, como Professor contratado, em jornada 
de 12 (doze) horas semanais de trabalho, no curso de Obstetrícia 
área Assistir e Cuidar em Obstetrícia, conforme exigências do 
Edital EACH/ATAc 041/2018, publicado no D.O.E. de 28.04.2018. 
Os candidatos deverão comparecer no dia 18 de junho de 2018 
às 9h00, na Sala de Concursos da Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades – EACH, Av Arlindo Béttio, 1000 – Ermelino Mata-
razzo, para o conhecimento do cronograma das provas. O não 
comparecimento implicará automaticamente na desistência do 
candidato. A Comissão Julgadora está assim constituída: Titula-
res: Profa. Dra. Roselane Gonçalves Feliciano (Doutora - EACH); 
Prof. Dr. Marcel Reis Queiroz (Doutor); Neide de Souza Praça 
(EEUSP - Livre Docência). Suplentes: Profa. Dra. Angela Megumi 
Ochiai (EACH - Livre Docência); Profa. Dra. Dulce Maria Rosa 
Gualda (EEUSP - Livre Docência) e Profa. Dra. Luciana Magnoni 
Reberte Gouveia (EEUSP - Livre Docência).

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
 EDITAL EACH/ ATAc 056/2018
 Resultado Final / Homologação
Relatório Final Circunstanciado
Nos dias 21,22 e 23 de maio de 2018, nos termos do Edital 

EACH/ATAc 059/2017 e das demais normas que regulamentam 
os concursos docentes na USP, realizou-se, na Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades, o concurso público de títulos e provas 
para obtenção do título de Livre-Docente, na Área de Conhe-
cimento: Ciências Exatas e Engenharia; Especialidade: Projeto 
e Gerenciamento na Indústria Têxtil. A Comissão Julgadora 
foi constituída pelos Professores Doutores Neli Aparecida de 
Mello-Théry (EACH/USP) na qualidade de presidente da banca, 
Evandro Mateus Moretto (EACH/USP), Fábio Müller Guerrini 
(EESC/USP), Alceu Salles Camargo Junior (FEA/USP) e Guilherme 
Ary Plonski (FEA/USP).

Para esse certame, realizado de acordo com a convocação 
para as provas publicada no D.O.E. de 27.03.2018, nos termos 
do Artigo 189 do Regimento Geral da Universidade de São Paulo, 
inscreveu-se o Professor Doutor Dib Karam Junior. A PROVA 
PÚBLICA ORAL DE ERUDIÇÃO realizou-se no dia 21 de maio de 
2018 às 10 horas e 24 minutos, A senhora Presidente, Prof.ª Dr.ª 
Neli Aparecida de Mello-Théry, passou a palavra ao Prof. Dr. Dib 
Karam Junior, que discorreu durante 52 minutos e 42 segundos 
sobre o tema por ele proposto, a saber: "Pesquisa, Inovação e 
Conhecimento - Análise de um caso brasileiro". Na exposição, o 
Prof. Dr. Dib Karam Junior revelou amplo conhecimento, desen-
voltura, fluência, segurança sobre o assunto abordado, teceu 
reflexões adequadas acerca do assunto escolhido. Logo após, os 
membros da Comissão Julgadora atribuíram, individualmente, as 
notas referentes a essa prova. O envelope contendo as notas foi 
lacrado, rubricado e guardado na Assistência Técnica Acadêmica. 
Na mesma data, às 13 horas e 45 minutos, realizou-se o JULGA-
MENTO DO MEMORIAL COM PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO 
do candidato Prof. Dr. Dib Karam Junior. Em sessão pública, os 
membros da banca, na forma regimental arguiram o candidato 
Prof. Dr. Dib Karam Junior. O candidato apresentou esclarecimen-
tos que permitiram enfatizar o conjunto de suas contribuições 
acadêmicas de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Mostrou que 
sua trajetória profissional é coerente e consistente. Seu engaja-
mento institucional por meio da efetiva participação em órgãos 
colegiados foi também constatado. Terminada a arguição, a 
Comissão Julgadora procedeu ao julgamento. Às 16 horas e 03 
minutos, os membros da Comissão atribuíram, individualmente, 
as notas referentes a essa prova, as quais foram guardadas 
em envelope devidamente lacrado, rubricado e guardado na 
Assistência Técnica Acadêmica. A Comissão Julgadora deu por 
encerrados os trabalhos desse dia. No dia 22 de maio de 2018, 
no mesmo local, às 10 horas e 22

minutos, a senhora Presidente da Comissão Julgadora, 
Prof.ª Dr.ª Neli Aparecida de Mello-Théry, após transmitir ins-
truções referentes à prova e distribuir folhas devidamente 
rubricadas ao candidato, promoveu o sorteio do ponto para a 
PROVA ESCRITA, a saber: nº 6 -"Logística Integrada no Setor 
Têxtil". O candidato passou a discorrer sobre o ponto sorteado. 
Durante sessenta minutos após o sorteio do ponto, o candi-
dato pôde ter acesso a livros, periódicos e outros documentos 
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