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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
EDITAL ATAc 017/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, torna
público a todos os interessados que, conforme aprovação da Congregação/FAUUSP, em sessão
de 23.09.2020, estarão abertas por 30 dias, no período das 9h (horário oficial de Brasília) do dia
30.09.2020, às 9h (horário oficial de Brasília) do dia 30.10.2020, as inscrições para o processo
seletivo para a contratação de 01 (um) docente por prazo determinado, como Professor
Contratado III (Professor Doutor I) com salário de R$ 1.918,72 (mil novecentos e dezoito reais e
setenta e dois centavos), [ref. maio/2019], em Regime de Turno Parcial (RTP), com jornada de
12 (doze) horas semanais de trabalho, junto a área de Programação Visual do Departamento de
Projeto, nos termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem como das
Resoluções nº 7.354/17 e 8.002/20.
1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados pelo Conselho Técnico Administrativo
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, após o término do
período de inscrições e de acordo com os termos das Resoluções nº 7.354/17 e 8.002/20.
2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, no período acima indicado, devendo o candidato
apresentar requerimento dirigido à Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - 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, 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 méritos, 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 depender dessa providência no
âmbito da Instituição de Ensino emissora, ficando o candidato desde já ciente de que
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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 realização do upload de cada um de
seus documentos no campo específico 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 apresentação 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 do (s)
aprovado (s).
4. Atribuição da função: o (s) candidato(s) aprovado(s), ao ser(em) contratado(s), deverá(ão)
ministrar a(s) seguinte(s) disciplina(s):








AUP 0338 - Linguagem Visual Ambiental;
AUP 0340 - Projeto Visual Gráfico;
AUP 0342 - Projeto Visual Ambiental;
AUP 2318 - Linguagens Visuais;
AUP 2326 - Laboratório da Imagem;
AUP 2328 - Introdução ao Projeto Visual;
AUP 2330 – Produção Gráfica.

5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por meio de atribuição de notas em
provas, que 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 04 (quatro);
II. Prova Didática - peso 04 (quatro);
5.1. As provas serão realizadas por meio de sistemas de videoconferência e outros
meios eletrônicos de participação a distância.
5.1.1. É de integral responsabilidade do candidato a disponibilização de
equipamentos e de conexão à internet adequados para sua participação em
todas as provas e etapas do certame.
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5.1.2. Aos examinadores que estejam a distância será permitido avaliar e
arguir nas mesmas condições que seriam oferecidas aos examinadores
presentes no local do certame.
5.1.3. Na eventualidade de problemas técnicos que impeçam a adequada
participação de qualquer examinador ou do candidato, a prova realizada por
sistema de videoconferência ou outros meios eletrônicos será suspensa.
5.1.4. Se a conexão não for restabelecida no prazo de trinta minutos, o
certame será suspenso.
5.1.5. 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.
5.1.6. Serão preservadas as provas finalizadas antes da ocorrência de
problemas técnicos no sistema de videoconferência ou outro meio
eletrônico.
5.1.7. Todas as ocorrências deverão ser registradas no relatório da Comissão
de Seleção.
5.1.8. 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.
5.1.9. 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.
5.2. 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.
5.2.1. 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.
5.2.2. Finda a arguição de todos os candidatos, a Comissão de Seleção, em
sessão secreta, conferirá as notas respectivas.
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5.3. 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.
5.3.1. 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.
5.3.2. O candidato poderá utilizar o material didático que julgar necessário.
5.3.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, imediatamente
após tomar conhecimento de seus enunciados, se entender que não
pertencem ao programa do processo seletivo, cabendo à Comissão de
Seleção decidir, de plano, sobre a procedência da alegação.
5.3.4. Os candidatos que realizarem sua conexão virtual depois do horário
estabelecido não poderão realizar as provas.
5.3.5. 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.
5.3.6. Quando atingido o 60º (sexagésimo) minuto de prova, a Comissão de
Seleção deverá interromper o candidato.
5.3.7. Se a exposição do candidato encerrar-se aquém do 40º minuto de
prova, deverão os examinadores conferir nota zero ao candidato na
respectiva prova.
5.3.8. As notas da prova didática serão atribuídas após o término das provas
de todos os candidatos.
6. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no Regimento da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade de São Paulo e, para o cálculo da média individual, a soma dos
pesos será o quociente de divisão.
7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcançarem, da maioria dos examinadores,
nota mínima sete.
8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado pela maioria das indicações dos
membros da Comissão. Excluído o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das indicações de seus membros, e
assim, sucessivamente.
9. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá ao desempate com base na média
global obtida por cada candidato.
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10. O programa base do processo seletivo será o seguinte:













Elementos e relações constitutivas da linguagem visual: ponto, linha, plano, relações, ações
e significados;
Desenho como pensamento;
Leituras e narrativas visuais;
Experimentação e expressão gráfica através de processos de reprodução analógicos e
digitais;
Reprodução manual, mecânica e digital da imagem;
A imagem documental e a imagem poética;
Princípios e prática do projeto de identidade visual: letra, cor e composição;
A cor: teorias e aplicações;
Projeto visual no ambiente construído e no contexto urbano;
Design visual aplicado a sistemas de informação e wayfinding;
Processos de projeto, produção gráfica e impressão: tipografia, litografia, offset,
rotogravura e tecnologias digitais;
Publicações seriadas e únicas.

11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento do andamento do processo seletivo,
por meio de acesso ao link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (www.fau.usp.br/afau/concursos), e às publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
12. A não participação do candidato nas provas programadas implicará automaticamente sua
desistência do processo seletivo.
13. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo Conselho Técnico Administrativo da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de são Paulo, para fins de homologação,
após exame formal.
14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a partir da data do exercício e até
31.07.2021, com possibilidade de prorrogações, desde que a soma dos períodos obedeça aos
limites da legislação vigente à época de cada prorrogação e que estejam preenchidos os demais
requisitos.
15. O contratado poderá ministrar aulas nos períodos diurno e noturno, dependendo das
necessidades do Departamento.
16. Os docentes contratados por prazo determinado ficarão submetidos ao Estatuto dos
Servidores da Universidade de São Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência Social –
RGPS.
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17. 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 processo seletivo e convocado para
contratação, apresentar visto temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade
remunerada no Brasil.
Informações adicionais, bem como as normas pertinentes ao concurso, encontram-se à
disposição dos interessados na Assistência Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo, situada à Rua do Lago, 876, Cidade Universitária Armando Salles
de Oliveira, São Paulo – SP, telefones: +55 (11) 3091-4637/4798, e-mail: academicafau@usp.br.
_____________________________________________________________________________

162 – São Paulo, 130 (191)
As atividades de docência decorrentes da admissão do
candidato serão executadas em regime de teletrabalho e/ou
presenciais.
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL
JOÃO BELARMINO
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO - 299
BAIRRO: CENTRO – CIDADE: AMPARO
COMPONENTE CURRICULAR: 1 - 259038- GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA(ADMINISTRAÇÃO)
Nº AULAS: 2,5 – AULAS AULAS EM SUBSTITUIÇÃO
PERÍODO DAS AULAS: NOTURNO
MOTIVO DO SURGIMENTO DAS AULAS: RECONDUÇÃO
PARA COORDENAÇÃO
CANDIDATO(S) CONVOCADO(S):
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF/ CLASSIFICAÇÃO FINAL
GRADUADO-8/LARISSA BROLEZI PAVAN/43.457.680-3/366.130.948-03/1º;
GRADUADO-18/ANTONIO LUIZ CORREA DE MATTOS BARRETTO/MT-2.874.736-4/274.959.368-94/2º
ETEC PROF. JOSÉ CARLOS SENO JUNIOR – OLÍMPIA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO, Nº 232/05/2019 – PROCESSO Nº
3393884/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01
CONVOCAÇÃO PARA EQUIVALÊNCIA
O Diretor de Escola Técnica da ETEC PROF. JOSÉ CARLOS SENO JUNIOR, considerando a ocorrência de aulas,
em face do previsto no item 1 do Capítulo XIII do Edital de
Abertura de Inscrições publicado no DOE de 12/12/2019, e
considerando a manifestação da Unidade do Ensino Médio e
Técnico (CETEC) acerca do componente curricular, CONVOCA
o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), para a Sessão de
Escolha de aulas, no dia 29/09/2020, às 16h, no endereço
abaixo indicado.
O(s) candidato(s) convocado(s) deverá(ão) comparecer
com documento de identidade ou far-se-á(ão) representar por
procurador constituído, munido de documento de identidade
do procurador.
A manifestação e a escolha e atribuição de aulas obedecerão rigorosamente a ordem de classificação final, esgotada
a prioridade do licenciado sobre o graduado.
O candidato que atender a convocação mas não for
aproveitado (após a escolha e atribuição de aulas) aguardará
nova oportunidade de convocação.
O candidato que não atender a convocação, recusar
as aulas oferecidas ou não entregar a documentação para
formalizar a admissão, NÃO terá exaurido os direitos decorrentes de sua habilitação no processo seletivo simplificado,
ficando-lhe assegurado o direito de sua classificação no
Processo Seletivo Simplificado em que foi habilitado.
O candidato que atender a convocação, e após a
admissão, deixar de entrar em exercício, TERÁ exaurido os
direitos decorrentes de sua habilitação no processo seletivo
simplificado.
As atividades de docência decorrentes da admissão do
candidato serão executadas em regime de teletrabalho e/
ou presenciais.
LOCAL DE APRESENTAÇÃO: ETEC PROF. JOSÉ CARLOS
SENO JUNIOR
ENDEREÇO: RUA JOSÉ PITON, 165
BAIRRO: VILA RODRIGUES – CIDADE: OLÍMPIA
COMPONENTE CURRICULAR (HABILITAÇÃO): Síntese e
Identificação dos Compostos Orgânicos I (TÉCNICO EM QUÍMICA)
COMPONENTE CURRICULAR OFERECIDO MEDIANTE
EQUIVALÊNCIA CONFORME MANIFESTAÇÃO CONTIDA NO
MEMORANDO Nº 391/2020 – CETEC/GFAC: TECNOLOGIA DE
PROCESSOS INDUSTRIAIS (TÉCNICO EM QUÍMICA INTEGRADO
AO ENSINO MÉDIO)
Nº AULAS: 4 – AULAS EM SUBSTITUICAO
PERÍODO DAS AULAS: MATUTINO
MOTIVO DO SURGIMENTO DAS AULAS: TITULAR DAS
AULAS AFASTA-SE PARA RESPONDER POR PROJETO
CANDIDATO(S) CONVOCADO(S):
- Licenciado
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF/ CLASSIFICAÇÃO FINAL
6/ Vanessa de Almeida Aquino/ 34.217.482–4/
410.080.948–46/ 1°;
2/ Maila Cambui de Souza/ 49.767.973–5/ 456.198.428–35/ 2°;
- Graduado
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF/ CLASSIFICAÇÃO FINAL
5/ Rafael Francisco Campos Pianno/ 43.333.046–6/
325.372.058–63/ 1°;
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR EDSON GALVÃO
– ITAPETININGA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E
TÉCNICO, Nº 053/03/2019, PROCESSO Nº 215111/2019
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
25/09/2020
O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR
EDSON GALVÃO, no uso das atribuições conferidas por meio
do § 1º do artigo 3º da Deliberação CEETEPS nº 41/2018,
HOMOLOGA o Processo Seletivo Simplificado de Docentes,
no(s) componente(s) curricular(es): 5 – 493714– História
(Base Nacional Comum/ ETIM / MTec)(Agropecuária Integrado ao Ensino Médio (ETIM)); 6 – 493807– Filosofia
(Base Nacional Comum/ ETIM / MTec)(Agropecuária Integrado
ao Ensino Médio (ETIM)); 7 – 493719– Sociologia (Base
Nacional Comum/ ETIM / MTec)(Agropecuária Integrado ao
Ensino Médio (ETIM)) , e considerando a não ocorrência de
candidato(s) inscrito(s) e / ou aprovado(s), e / ou candidato(s)
ausente(s) ENCERRA o Processo Seletivo Simplificado de
Docentes, no(s) componente(s) curricular(es): 1 – 630557–
Língua Portuguesa, Literatura e Comunicação Profissional
(Base Nacional Comum/ ETIM / MTec)(Agropecuária Integrado
ao Ensino Médio (ETIM)); 2 – 493643– Língua Estrangeira
Moderna – Inglês e Comunicação Profissional (Base Nacional
Comum/ ETIM / MTec)(Agropecuária Integrado ao Ensino
Médio (ETIM)); 3 – 492649– Língua Estrangeira Moderna –
Espanhol (Base Nacional Comum/ ETIM / MTec)(Agropecuária
Integrado ao Ensino Médio (ETIM)); 4 – 493637– Artes (Base
Nacional Comum/ ETIM / MTec)(Agropecuária Integrado ao
Ensino Médio (ETIM)); 8 – 630546– Ética Organizacional,
Extensão e Trabalho Rural(Agropecuária Integrado ao Ensino
Médio (ETIM)).
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MONTE MOR – MONTE MOR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E
TÉCNICO, Nº 198/01/2019, PROCESSO Nº 2703333/2019
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
25/09/2020
O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE MONTE
MOR, no uso das atribuições conferidas por meio do § 1º
do artigo 3º da Deliberação CEETEPS nº 41/2018, HOMOLOGA o Processo Seletivo Simplificado de Docentes, no(s)
componente(s) curricular(es): 1 – 684861– Legislação e
Relações Trabalhistas(Recursos Humanos); 2 – 474204–
Língua Estrangeira Moderna – Inglês (Base Nacional
Comum/ ETIM)(Ensino Médio – BNC/ BNCC/ ETIM/ MTec/
EM com Ênfases/ PD ) , e considerando a não ocorrência
de candidato(s) inscrito(s) e / ou aprovado(s), e / ou
candidato(s) ausente(s) ENCERRA o Processo Seletivo Simplificado de Docentes, no(s) componente(s) curricular(es):
3 – 474193– Língua Portuguesa e Literatura (Base Nacional
Comum/ ETIM)(Ensino Médio – BNC/ BNCC/ ETIM/ MTec/ EM
com Ênfases/ PD ).

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR ADHEMAR BATISTA HEMÉRITAS – SÃO PAULO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E
TÉCNICO, Nº 207/05/2019, PROCESSO Nº 2366951/2019
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
25/09/2020
O Diretor da ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR
ADHEMAR BATISTA HEMÉRITAS, no uso das atribuições conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da Deliberação CEETEPS
nº 41/2018, HOMOLOGA o Processo Seletivo Simplificado de
Docentes, no(s) componente(s) curricular(es): 1 – 712836–
Dispositivos Semicondutores I(Eletrônica Integrado ao Ensino
Médio (ETIM / MTec)); 6 – 473306– Logística Empresarial e
Negociação Internacional(Administração); 8 – 703825– Gestão
da Manutenção (para a Habilitação Eletroeletrônica)(Eletroeletrônica); 9 – 555661– Segurança no Trabalho com Eletricidade/
Segurança no Trabalho (para a Habilitação Eletroeletrônica)
(Eletroeletrônica); 10 – 120479– Estrutura e Instalação de
Computadores(Manutenção e Suporte em Informática) , e
considerando a não ocorrência de candidato(s) inscrito(s) e
/ ou aprovado(s), e / ou candidato(s) ausente(s) ENCERRA o
Processo Seletivo Simplificado de Docentes, no(s) componente(s)
curricular(es): 2 – 712837– Microeletrônica(Eletrônica Integrado ao Ensino Médio (ETIM / MTec)); 3 – 712793– Linguagem de Programação I(Programação de Jogos Digitais
Integrado ao Ensino Médio (ETIM / MTec)); 4 – 712794–
Modelagem 3D(Programação de Jogos Digitais Integrado ao
Ensino Médio (ETIM / MTec)); 5 – 712861– Pesquisa de
Mercado e Comportamento do Consumidor(Marketing Integrado ao Ensino Médio (ETIM / MTec)); 7 – 473276– Técnicas
Organizacionais(Administração).
ETEC PROFESSOR ARMANDO BAYEUX DA SILVA – RIO
CLARO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO
E TÉCNICO, Nº 036¤03¤2019 – PROCESSO Nº 1578130/2019.
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
24¤09¤2020.
O Diretor de Escola Técnica da ETEC Professor Armando
Bayeux da Silva no uso das atribuições e competências conferidas por meio do item 8 do § 1º do artigo 3º da Deliberação
CEETEPS nº 41/2018, e nos termos do item 7 do Capítulo
XIV do Edital de Abertura de Inscrições, publicado no DOE de
12¤06¤2019, PRORROGA, a partir de 24¤10¤2020, a validade
do Processo Seletivo Simplificado de Docentes, no componente
curricular: 3. Metrologia I (Mecânica).
ETEC PROFESSOR ARMANDO BAYEUX DA SILVA – RIO
CLARO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO
E TÉCNICO, Nº 036¤04¤2019 – PROCESSO Nº 1617315/2019.
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
24¤09¤2020.
O Diretor de Escola Técnica da ETEC Professor Armando
Bayeux da Silva no uso das atribuições e competências conferidas por meio do item 8 do § 1º do artigo 3º da Deliberação
CEETEPS nº 41/2018, e nos termos do item 7 do Capítulo
XIV do Edital de Abertura de Inscrições, publicado no DOE de
12¤06¤2019, PRORROGA, a partir de 24¤10¤2020, a validade
do Processo Seletivo Simplificado de Docentes, nos componentes
curriculares: 4. Cálculos Financeiros (Administração); 5. Custos
e Operações Contábeis (Administração); 6. Gestão Financeira
e Econômica (Administração); 8. Cálculos Financeiros e Estatísticos (Logística)
ETEC PROFESSOR ARMANDO BAYEUX DA SILVA – RIO
CLARO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO
E TÉCNICO, Nº 036¤05¤2019 – PROCESSO Nº 1617365/2019.
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
24¤09¤2020.
O Diretor de Escola Técnica da ETEC Professor Armando
Bayeux da Silva no uso das atribuições e competências conferidas por meio do item 8 do § 1º do artigo 3º da Deliberação
CEETEPS nº 41/2018, e nos termos do item 7 do Capítulo
XIV do Edital de Abertura de Inscrições, publicado no DOE de
12¤06¤2019, PRORROGA, a partir de 19¤10¤2020, a validade
do Processo Seletivo Simplificado de Docentes, nos componentes
curriculares: 1. Desenvolvimento de Sistemas (Desenvolvimento
de Sistemas); 2. Programação de Aplicativos Mobile I (Desenvolvimento de Sistemas).
ETEC ALBERTO SANTOS DUMONT - GUARUJÁ
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E
TÉCNICO, Nº 152/07/2019 – PROCESSO Nº 2293884/2019
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
24/09/2020
O Diretor de Escola Técnica da ETEC ALBERTO SANTOS
DUMONT, no uso das atribuições e competências conferidas por
meio do item 8 do § 1º do artigo 3º da Deliberação CEETEPS nº
41/2018, e nos termos do item 7 do Capítulo XIV do Edital de
Abertura de Inscrições, publicado no DOE de 21/08/2019, PRORROGA, a partir de 06/12/2020, a validade do Processo Seletivo
Simplificado de Docentes, no(s) componente(s) curricular(es):
1 – Matemática (Base Nacional Comum) (Ensino Médio –
BNC/ BNCC/ETIM/ MTec/ EM com Ênfases/ PD); 2 – Biologia
(Base Nacional Comum) (Ensino Médio – BNC/ BNCC/ ETIM/
MTec/ EM com Ênfases/ PD ); 5 – Harmonização(Cozinha); 6 –
Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem(Hospedagem);
7 – Aplicativos Informatizados / Aplicativos Informatizados em
Logística(Logística); 8 – Gestão de Transportes(Logística).
ETEC ALBERTO SANTOS DUMONT - GUARUJÁ
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E
TÉCNICO, Nº 152/08/2019 – PROCESSO Nº 2902863/2019
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
24/09/2020
O Diretor de Escola Técnica da ETEC ALBERTO SANTOS
DUMONT, no uso das atribuições e competências conferidas por
meio do item 8 do § 1º do artigo 3º da Deliberação CEETEPS nº
41/2018, e nos termos do item 7 do Capítulo XIV do Edital de
Abertura de Inscrições, publicado no DOE de 18/10/2019, PRORROGA, a partir de 20/12/2020, a validade do Processo Seletivo
Simplificado de Docentes, no(s) componente(s) curricular(es): 1.
Custos Logísticos (Logística).
FACULDADE DE TECNOLOGIA PROFESSOR ANTONIO BELIZANDRO BARBOSA REZENDE – ITAPETININGA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA
DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015
EDITAL Nº 131/04/2020 – PROCESSO Nº 385580/2020
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA PROFESSOR
ANTONIO BELIZANDRO BARBOSA REZENDE, da cidade de ITAPETININGA, no uso das atribuições e competências conferidas
por meio do artigo 10 da Deliberação CEETEPS 017/2015, de
16, publicada no DOE de 18/07/2015, CONVOCA os candidatos
abaixo relacionados, para a SESSÃO DE ESCOLHA DE AULAS, no
dia 01/10/2020(quinta-feira), às 10 horas, no endereço abaixo
indicado.
Os candidatos convocados deverão comparecer com documento de identidade ou far-se-ão representar por procurador
constituído, munido de documento de identidade do procurador
A manifestação e escolha e atribuição de aulas obedecerão
rigorosamente a ordem de classificação final.
O candidato que atender a convocação, mas não for aproveitado (após a escolha e atribuição de aulas) aguardará nova
oportunidade de convocação.

O candidato que não atender a convocação, recusar as
aulas oferecidas, não entregar a documentação para formalizar
a admissão ou deixar de entrar em exercício, terá exaurido os
direitos decorrentes de sua habilitação no processo seletivo
simplificado.
As atividades de docência decorrentes da admissão do
candidato serão executadas em regime de teletrabalho e/ou
presenciais.
Local de apresentação: FACULDADE DE TECNOLOGIA PROFESSOR ANTONIO BELIZANDRO BARBOSA REZENDE
Endereço: RUA DR. JOÃO VIEIRA DE CAMARGO, 104
Cidade: ITAPETININGA
Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio
Áreas da Disciplina: Produção Agrícola e Silvicultura /
Turismo e Lazer
Disciplina e carga horária: Agroturismo - 02 Horas aula Noturno
Número de vagas: 1
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / CLASSIFICAÇÃO
3 / Renan de Campos Vieira / 46.029.517-4 / 370.765.76805 / 261,20 / 1º
1 / Ivan de Maria / 24.227.673-8 / 110.249.708-84 / 207,70
/ 2º
*
ETEC PROFª NAIR LUCCAS RIBEIRO - TEODORO SAMPAIO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E
TÉCNICO, Nº 156/10/2019 – PROCESSO Nº 3383954/2019
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
24/09/2020
O Diretor de Escola Técnica da ETEC Profª Nair Luccas
Ribeiro, no uso das atribuições e competências conferidas por
meio do § 1º do artigo 3º da Deliberação CEETEPS nº 41/2018,
TORNA SEM EFEITO o EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 1, publicado
no DOE de 29/02/2020, Seção I, página 162, devido não haver
mais o componente para atribuição.
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ARARAQUARA – ARARAQUARA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA
DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015
EDITAL Nº 288/06/2020 – PROCESSO Nº 518159/2020
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ARARAQUARA, da cidade de ARARAQUARA, no uso das atribuições e
competências conferidas por meio do artigo 10 da Deliberação
CEETEPS 017/2015, de 16, publicada no DOE de 18/07/2015,
CONVOCA, os candidatos abaixo relacionados, para a SESSÃO
DE ESCOLHA DE AULAS, no dia 01/10/2020(quinta-feira), às 11
horas no endereço abaixo indicado.
Os candidatos convocados deverão comparecer com documento de identidade ou far-se-ão representar por procurador
constituído, munido de documento de identidade do procurador.
A manifestação e escolha e atribuição de aulas obedecerão
rigorosamente a ordem de classificação final.
O candidato que atender a convocação, mas não for aproveitado (após a escolha e atribuição de aulas) aguardará nova
oportunidade de convocação.
O candidato que não atender a convocação, recusar as
aulas oferecidas, não entregar a documentação para formalizar
a admissão ou deixar de entrar em exercício, terá exaurido os
direitos decorrentes de sua habilitação no processo seletivo
simplificado.
As atividades de docência decorrentes da admissão do
candidato serão executadas em regime de teletrabalho e/ou
presenciais.
Local de apresentação: FACULDADE DE TECNOLOGIA DE
ARARAQUARA
Endereço: RUA PRECIDE SCARPINO MARTIM, 126 - Cidade:
Araraquara
Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação
Áreas da Disciplina: Ciência da Computação / Engenharia
da Computação
Disciplina e Carga Horária: Infraestrutura Física em Redes
de Computadores, 4 horas-aula, noturno - Sexta-Feira, das 19h
às 22h30
Número de vagas: 1
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / CLASSIFICAÇÃO
3 / Mauro Donizeti Verga / 262361930 / 24601701813 / 1º
1 / Renato dos Santos Alves / 454727239 / 34249403807
/ 2º
*
ETEC DE PORTO FELIZ – PORTO FELIZ
PROCESSO SELETIVO DE DOCENTES, NOS TERMOS DO
COMUNICADO CEETEPS N° 1/2009 E SUAS ALTERAÇÕES.
AVISO N° 289/03/2018 DE 15/10/2018. PROCESSO N°
1466332/2018.
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
25/09/2020
O Diretor de Escola Técnica da Etec de Porto Feliz, no uso
das atribuições conferidas por meio do § 1º do artigo 3º da
Deliberação CEETEPS - 2/2009, TORNA SEM EFEITO o Edital de
Convocação , publicado no DOE de 06/03/2020, seção I, página
213, Componente Curricular nº 3 - Língua Portuguesa, Literatura
e Comunicação Profissional (Base Nacional Comum/ETIM/MTec),
a candidata Rosiane Cristina dos Santos Silva, inscrita sob o
nº 15, documento de identificação nº 27.112.136-1, que seria
aproveitado para a Etec de Piedade, por motivo: devido à pandemia de Covid-19, os processos de admissão foram suspensos.
Agora, novamente autorizados, as aulas que seriam atribuídas à
docente classificada já não estão disponíveis.
ETEC PROFESSOR EDSON GALVÃO – ITAPETININGA
CLASSE DESCENTRALIZADA – SÃO MIGUEL ARCANJO –
EMEF PROF ARANI JOSÉ DA SILVA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E
TÉCNICO, Nº 053/06/2019 – PROCESSO Nº 2219256/2019.
DESPACHO DO DIRETOR DE ESCOLA TÉCNICA DE
24/09/2020
O Diretor de Escola Técnica da Etec Professor Edson Galvão,
no uso das atribuições e competências conferidas por meio do
§ 1º do artigo 3º da Deliberação CEETEPS nº 41/2018, TORNA
SEM EFEITO o Edital de Convocação 01, publicado no DOE de
11/03/2020, Seção I, página 181, que seria aproveitado pera
Etec de Piedade, por motivo: devido à pandemia de Covid-19,
os processos de admissão foram suspensos. Agora, novamente
autorizados, as aulas que seriam atribuídas ao docente classificado já não estão disponíveis.
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ARARAQUARA – ARARAQUARA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, NOS TERMOS DA
DELIBERAÇÃO CEETEPS 17, DE 16/07/2015
EDITAL Nº 288/16/2019 – PROCESSO Nº 2946123/2019
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 2
O Diretor da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ARARAQUARA, da cidade de ARARAQUARA, no uso das atribuições e
competências conferidas por meio do artigo 10 da Deliberação
CEETEPS 017/2015, de 16, publicada no DOE de 18/07/2015,
CONVOCA, o candidato abaixo relacionado, para a SESSÃO
DE ESCOLHA DE AULAS, no dia 01/10/2020(quinta-feira), às
11h15m, no endereço abaixo indicado.
O candidato convocado deverá comparecer com documento
de identidade ou far-se-á representar por procurador constituído,
munido de documento de identidade do procurador.
A manifestação e escolha e atribuição de aulas obedecerão
rigorosamente a ordem de classificação final.
O candidato que atender a convocação, mas não for aproveitado (após a escolha e atribuição de aulas) aguardará nova
oportunidade de convocação.
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O candidato que não atender a convocação, recusar as
aulas oferecidas, não entregar a documentação para formalizar
a admissão ou deixar de entrar em exercício, terá exaurido os
direitos decorrentes de sua habilitação no processo seletivo
simplificado.
As atividades de docência decorrentes da admissão do
candidato serão executadas em regime de teletrabalho e/ou
presenciais.
Local de apresentação: FACULDADE DE TECNOLOGIA DE
ARARAQUARA
Endereço: RUA PRECIDE SCARPINO MARTIM, 126 – Cidade:
ARARAQUARA
Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação
Áreas da disciplina: Ciência da Computação / Engenharia
da Computação
Disciplina e carga horária: Administração de Sistemas Operacionais de Redes, 4 horas-aula, noturno
Número de vagas: 1
Nº INSCRIÇÃO / NOME / RG / CPF / CLASSIFICAÇÃO
1 / Renan Guilherme Nespolo / 459686860 / 23047425809
/ 2º
*

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
REITORIA
CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA
AGRICULTURA
EDITAL 007/2020/CENA - COMUNICADO DE APROVAÇÃO
DE INSCRIÇÃO E DA COMISSÃO JULGADORA
O Conselho Deliberativo do Centro de Energia Nuclear
na Agricultura da Universidade de São Paulo - CENA/USP, em
sessão extraordinária realizada em 22/09/2020, nos termos da
legislação vigente, APROVOU a inscrição do Prof. Dr. HUDSON
WALLACE PEREIRA DE CARVALHO, candidato ao concurso público de títulos e provas para obtenção do título de livre-docente
na disciplina/especialidade: “Espectrometrias de absorção e
fluorescência de raios X”, referente ao Edital 006/2020/CENA
publicado no D.O.E. de 27/06/2020.
Na mesma sessão, o Conselho Deliberativo aprovou os
seguintes nomes para compor a Comissão Julgadora do referido
concurso (o conflito de interesses está de acordo com as Normas
Internas do CENA/USP, disponível para consulta no link http://
www.cena.usp.br/concurso/Normas_internas_conflito_de_interesse_Concursos_CENA.pdf):
MEMBROS TITULARES - DRS.:
Ernani Pinto Junior, Prof. Titular do CENA/USP, Presidente;
Virgilio Franco do Nascimento filho, Prof. Titular aposentado
do CENA/USP;
Celio Pasquini, Prof. Titular aposentado da UNICAMP;
Fernando Barbosa Júnior, Prof. Titular da FCFRP/USP;
Koiti Araki, Prof. Titular do IQ/USP.
MEMBROS SUPLENTES - DRS.:
Antonio Vargas de Oliveira Figueira, Prof. Titular do CENA/
USP, Presidente 2;
Luiz Antonio Martinelli, Prof. Titular do CENA/USP, Presidente 3;
Joaquim de Araújo Nóbrega, Prof. Titular da UFSCar;
Carlos Eduardo Pellegrino Cerri, Prof. Associado da ESALQ/
USP;
Maria das Graças Andrade Korn, Profa. Titular da UFBA;
Maria do Carmo Hespanhol, Profa. Titular da UFV;
João Dias de Toledo Arruda Neto, Prof. Associado aposentado do IF/USP.

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
FACULDADE DE ARQUITETURA E
URBANISMO
EDITAL ATAc 017/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo, torna público a todos os interessados que, conforme aprovação da Congregação/FAUUSP, em
sessão de 23.09.2020, estarão abertas por 30 dias, no período
das 9h (horário oficial de Brasília) do dia 30.09.2020, às 9h
(horário oficial de Brasília) do dia 30.10.2020, as inscrições para
o processo seletivo para a contratação de 01 (um) docente por
prazo determinado, como Professor Contratado III (Professor
Doutor I) com salário de R$ 1.918,72 (mil novecentos e dezoito
reais e setenta e dois centavos), [ref. maio/2019], em Regime de
Turno Parcial (RTP), com jornada de 12 (doze) horas semanais de
trabalho, junto a área de Programação Visual do Departamento
de Projeto, nos termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações
posteriores, bem como das Resoluções nº 7.354/17 e 8.002/20.
1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados
pelo Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, após o término
do período de inscrições e de acordo com os termos das Resoluções nº 7.354/17 e 8.002/20.
2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao,
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar
requerimento dirigido à Diretora da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo - 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, 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 méritos, 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 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 realização do upload de cada um de seus documentos no campo específico 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 apresentação 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.
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3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se
com a eventual contratação do (s) aprovado (s).
4. Atribuição da função: o (s) candidato(s) aprovado(s),
ao ser(em) contratado(s), deverá(ão) ministrar a(s) seguinte(s)
disciplina(s):
• AUP 0338 - Linguagem Visual Ambiental;
• AUP 0340 - Projeto Visual Gráfico;
• AUP 0342 - Projeto Visual Ambiental;
• AUP 2318 - Linguagens Visuais;
• AUP 2326 - Laboratório da Imagem;
• AUP 2328 - Introdução ao Projeto Visual;
• AUP 2330 – Produção Gráfica.
5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por
meio de atribuição de notas em provas, que 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 04 (quatro);
II. Prova Didática - peso 04 (quatro);
5.1. As provas serão realizadas por meio de sistemas de
videoconferência e outros meios eletrônicos de participação a
distância.
5.1.1. É de integral responsabilidade do candidato a disponibilização de equipamentos e de conexão à internet adequados
para sua participação em todas as provas e etapas do certame.
5.1.2. Aos examinadores que estejam a distância será
permitido avaliar e arguir nas mesmas condições que seriam
oferecidas aos examinadores presentes no local do certame.
5.1.3. Na eventualidade de problemas técnicos que impeçam a adequada participação de qualquer examinador ou do
candidato, a prova realizada por sistema de videoconferência ou
outros meios eletrônicos será suspensa.
5.1.4. Se a conexão não for restabelecida no prazo de trinta
minutos, o certame será suspenso.
5.1.5. 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.
5.1.6. Serão preservadas as provas finalizadas antes da
ocorrência de problemas técnicos no sistema de videoconferência ou outro meio eletrônico.
5.1.7. Todas as ocorrências deverão ser registradas no relatório da Comissão de Seleção.
5.1.8. 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.
5.1.9. 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.
5.2. 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.
5.2.1. 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.
5.2.2. Finda a arguição de todos os candidatos, a Comissão
de Seleção, em sessão secreta, conferirá as notas respectivas.
5.3. 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.
5.3.1. 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.
5.3.2. O candidato poderá utilizar o material didático que
julgar necessário.
5.3.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos,
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados,
se entender que não pertencem ao programa do processo seletivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a
procedência da alegação.
5.3.4. Os candidatos que realizarem sua conexão virtual
depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.
5.3.5. 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.
5.3.6. Quando atingido o 60º (sexagésimo) minuto de prova,
a Comissão de Seleção deverá interromper o candidato.
5.3.7. Se a exposição do candidato encerrar-se aquém do
40º minuto de prova, deverão os examinadores conferir nota
zero ao candidato na respectiva prova.
5.3.8. As notas da prova didática serão atribuídas após o
término das provas de todos os candidatos.
6. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no
Regimento da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e, para o cálculo da média individual, a
soma dos pesos será o quociente de divisão.
7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcançarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.
8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.
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:
• Elementos e relações constitutivas da linguagem visual:
ponto, linha, plano, relações, ações e significados;
• Desenho como pensamento;
• Leituras e narrativas visuais;
• Experimentação e expressão gráfica através de processos
de reprodução analógicos e digitais;
• Reprodução manual, mecânica e digital da imagem;
• A imagem documental e a imagem poética;
• Princípios e prática do projeto de identidade visual: letra,
cor e composição;
• A cor: teorias e aplicações;
• Projeto visual no ambiente construído e no contexto
urbano;
• Design visual aplicado a sistemas de informação e
wayfinding;
• Processos de projeto, produção gráfica e impressão:
tipografia, litografia, offset, rotogravura e tecnologias digitais;
• Publicações seriadas e únicas.
11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento
do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo (www.fau.usp.br/a-fau/concursos), e às publicações no
Diário Oficial do Estado de São Paulo.
12. A não participação do candidato nas provas programadas implicará automaticamente sua desistência do processo
seletivo.
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13. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo
Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de são Paulo, para fins de homologação, após exame formal.
14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a
partir da data do exercício e até 31.07.2021, com possibilidade
de prorrogações, desde que a soma dos períodos obedeça aos
limites da legislação vigente à época de cada prorrogação e que
estejam preenchidos os demais requisitos.
15. O contratado poderá ministrar aulas nos períodos diurno e noturno, dependendo das necessidades do Departamento.
16. Os docentes contratados por prazo determinado ficarão submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade
de São Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência
Social – RGPS.
17. 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 processo seletivo e convocado para contratação, apresentar visto
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade
remunerada no Brasil.
Informações adicionais, bem como as normas pertinentes
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na
Assistência Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo, situada à Rua do Lago, 876, Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira, São Paulo – SP, telefones: +55 (11) 3091-4637/4798, e-mail: academicafau@usp.br
EDITAL ATAc 018/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo, torna público a todos os interessados
que, conforme aprovação da Congregação/FAUUSP, em sessão
de 23.09.2020, estarão abertas por 30 dias, no período das 9h
(horário oficial de Brasília) do dia 05.10.2020, às 9h (horário oficial de Brasília) do dia 04.11.2020, as inscrições para o processo
seletivo para a contratação de 01 (um) docente por prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1), com salário de
R$ 1.918,72 (mil novecentos e dezoito reais e setenta e dois
centavos), [ref. maio/2019], em Regime de Turno Parcial (RTP),
com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, junto a
área de Paisagem e Ambiente do Departamento de Projeto, nos
termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores, bem
como das Resoluções nº 7.354/17 e 8.002/20.
1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados
pelo Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, após o término
do período de inscrições e de acordo com os termos das Resoluções nº 7.354/17 e 8.002/20.
2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao,
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar
requerimento dirigido à Diretora da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo - 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, 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 méritos, 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 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 realização do upload de cada um de seus documentos no campo específico 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 apresentação 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 do(s) aprovado(s).
4. Atribuição da função: o(s) candidato(s) aprovado(s), ao
ser(em) contratado(s), deverá(ão) ministrar a(s) seguinte(s)
disciplina(s):
• AUP 0650 - Arquitetura da Paisagem;
• AUP 0652 - Planejamento da Paisagem;
• AUP 0654 - Projeto da Paisagem.
5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por
meio de atribuição de notas em provas, que 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 04 (quatro);
II. Prova Didática - peso 04 (quatro);
5.1. As provas serão realizadas por meio de sistemas de
videoconferência e outros meios eletrônicos de participação a
distância.
5.1.1. É de integral responsabilidade do candidato a disponibilização de equipamentos e de conexão à internet adequados
para sua participação em todas as provas e etapas do certame.
5.1.2. Aos examinadores que estejam a distância será
permitido avaliar e arguir nas mesmas condições que seriam
oferecidas aos examinadores presentes no local do certame.
5.1.3. Na eventualidade de problemas técnicos que impeçam a adequada participação de qualquer examinador ou do
candidato, a prova realizada por sistema de videoconferência ou
outros meios eletrônicos será suspensa.
5.1.4. Se a conexão não for restabelecida no prazo de trinta
minutos, o certame será suspenso.
5.1.5. 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.
5.1.6. Serão preservadas as provas finalizadas antes da
ocorrência de problemas técnicos no sistema de videoconferência ou outro meio eletrônico.
5.1.7. Todas as ocorrências deverão ser registradas no relatório da Comissão de Seleção.

5.1.8. 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.
5.1.9. 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.
5.2. 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.
5.2.1. 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.
5.2.2. Finda a arguição de todos os candidatos, a Comissão
de Seleção, em sessão secreta, conferirá as notas respectivas.
5.3. 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.
5.3.1. 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.
5.3.2. O candidato poderá utilizar o material didático que
julgar necessário.
5.3.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos,
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados,
se entender que não pertencem ao programa do processo seletivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a
procedência da alegação.
5.3.4. Os candidatos que realizarem sua conexão virtual
depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.
5.3.5. 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.
5.3.6. Quando atingido o 60º (sexagésimo) minuto de prova,
a Comissão de Seleção deverá interromper o candidato.
5.3.7. Se a exposição do candidato encerrar-se aquém do
40º minuto de prova, deverão os examinadores conferir nota
zero ao candidato na respectiva prova.
5.3.8. As notas da prova didática serão atribuídas após o
término das provas de todos os candidatos.
6. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no
Regimento da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e, para o cálculo da média individual, a
soma dos pesos será o quociente de divisão.
7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcançarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.
8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.
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:
• Paisagem e ambiente: conceitos e métodos;
• Projeto da paisagem na escala local: usos e funções;
• Linguagens e materiais no projeto de paisagismo;
• Projeto de plantio: especificação;
• Projeto da paisagem: questões escalares;
• Metodologias de projeto de paisagismo;
• Paisagem e Arte;
• Espaços livres: propriedades conectoras;
• Infraestrutura verde no projeto e planejamento da paisagem: articulações;
• Processos participativos no projeto de espaços livres;
• A dimensão social dos espaços livres;
• Sistemas de espaços livres: articulação ou hierarquia?;
• O desenho da natureza: possibilidades projetuais;
• Questões contemporâneas do planejamento paisagístico-ambiental;
• Conservação ambiental: legislação e políticas públicas
no Brasil.
11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento
do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São
Paulo (www.fau.usp.br/a-fau/concursos), e às publicações no
Diário Oficial do Estado de São Paulo.
12. A não participação do candidato nas provas programadas implicará automaticamente sua desistência do processo
seletivo.
13. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo
Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade de são Paulo, para fins de homologação, após exame formal.
14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a
partir da data do exercício e até 31.07.2021, com possibilidade
de prorrogações, desde que a soma dos períodos obedeça aos
limites da legislação vigente à época de cada prorrogação e que
estejam preenchidos os demais requisitos.
15. Os docentes contratados por prazo determinado ficarão 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 processo seletivo e convocado para contratação, apresentar visto
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade
remunerada no Brasil.
Informações adicionais, bem como as normas pertinentes
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na
Assistência Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade de São Paulo, situada à Rua do Lago, 876, Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira, São Paulo – SP, telefones: +55 (11) 3091-4637/4798, e-mail: academicafau@usp.br.
EDITAL ATAc 019/2020
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO
A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo, torna público a todos os interessados que, conforme aprovação da Congregação/FAUUSP, em
sessão de 23.09.2020, estarão abertas por 30 dias, no período
das 9h (horário oficial de Brasília) do dia 19.10.2020, às 9h
(horário oficial de Brasília) do dia 18.11.2020, as inscrições para
o processo seletivo para a contratação de 01 (um) docente por
prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1), com
salário de R$ 1.918,72 (mil novecentos e dezoito reais e setenta
e dois centavos), [ref. maio/2019], em Regime de Turno Parcial
(RTP), com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho,
junto a área de Desenho Industrial do Departamento de Projeto,
nos termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações posteriores,
bem como das Resoluções nº 7.354/17 e 8.002/20.

São Paulo, 130 (191) – 163
1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados
pelo Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, após o término
do período de inscrições e de acordo com os termos das Resoluções nº 7.354/17 e 8.002/20.
2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao,
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar
requerimento dirigido à Diretora da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo - 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, 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 méritos, 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 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 realização do upload de cada um de seus documentos no campo específico 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 apresentação 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 do(s) aprovado(s).
4. Atribuição da função: o(s) candidato(s) aprovado(s), ao
ser(em) contratado(s), deverá(ão) ministrar a(s) seguinte(s)
disciplina(s):
• - AUP 0446 - Design do Objeto;
• - AUP 0448 - Arquitetura e Indústria;
• - AUP 2428 - Introdução ao Design de Serviços;
• - AUP 2426 - Modelos e Protótipos em Design;
• - AUP 2430 - Introdução ao Projeto de Produto;
• - AUP 2002 - Projeto Integrado;
• - AUP 2432 - Metodologia de Projeto em Design;
• - 1610201 - MIP: Design, Materiais e Produção.
5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por
meio de atribuição de notas em provas, que 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 04 (quatro);
II. Prova Didática - peso 04 (quatro);
5.1. As provas serão realizadas por meio de sistemas de
videoconferência e outros meios eletrônicos de participação a
distância.
5.1.1. É de integral responsabilidade do candidato a disponibilização de equipamentos e de conexão à internet adequados
para sua participação em todas as provas e etapas do certame.
5.1.2. Aos examinadores que estejam a distância será
permitido avaliar e arguir nas mesmas condições que seriam
oferecidas aos examinadores presentes no local do certame.
5.1.3. Na eventualidade de problemas técnicos que impeçam a adequada participação de qualquer examinador ou do
candidato, a prova realizada por sistema de videoconferência ou
outros meios eletrônicos será suspensa.
5.1.4. Se a conexão não for restabelecida no prazo de trinta
minutos, o certame será suspenso.
5.1.5. 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.
5.1.6. Serão preservadas as provas finalizadas antes da
ocorrência de problemas técnicos no sistema de videoconferência ou outro meio eletrônico.
5.1.7. Todas as ocorrências deverão ser registradas no relatório da Comissão de Seleção.
5.1.8. 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.
5.1.9. 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.
5.2. 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.
5.2.1. 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.
5.2.2. Finda a arguição de todos os candidatos, a Comissão
de Seleção, em sessão secreta, conferirá as notas respectivas.
5.3. 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.
5.3.1. 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.
5.3.2. O candidato poderá utilizar o material didático que
julgar necessário.
5.3.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos,
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados,
se entender que não pertencem ao programa do processo seletivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a
procedência da alegação.
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