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INSTITUTO Dt FiSI(A
CONCURSO ?ROfESSOR DOUTOR - } FASE
Edital n' ff-] 3 /203 8
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO COF4CURSO PÚ8LtCO DE

TÍTULOS E PRO\i6 Vi$AF4DO O PROViMEf4TO DE UM {Ql}
CARGO DE ?RQfE$SOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE
FÍ$i(A APL:CADA DO :NSTiTUTO DE FÍSICA DÂ UNIVERSIDADE
DESÇO PAULD

Q i)ãretor da lnstíüta de Física da Univ sÊdade de Sãc
Puulo toma público a todas os enter idas que. de acafdo com

D dKldida pela Congregação na $39' smç& ordlnáíia {eaiizada
em 2 D4/2Glê, egwêa abeRas. pda vazo de $8 {mvental
dÊn, en rü a$ üahal inín dü dla 0$ de junho ê a$ 23h59min da
dla 03 de setembro de 2018. {de a<ardo 1: m Q brâNa Qfkia
de BfasflÊa}. as i$ dç@s ao Ccncwso cúbico de Ttuios g
Novas para pfovi : nto de 0} {um) mago de kafpssar Dautoe
refere cta Mç3. em RE)IDP {Regime de Dedicação Integral à
Dai:ênc]a 8 ã Pesquisam. ciafa/cargo a' ] 233890, ccm o salário de
R$1 G.67a.76 {dez mii, seiscm cs e setenta reais e setenta e $e s
(mtava} mmuis. junto ao Depaaammto de física Aplicada. na

área de 'f:trica de Sistemas Biológicos', no âmbito da %Htafia
GR 6937, na$ temtas do aR. 12S, parágrafo I', do Regimento
Geral da usq e Q respedva programa que segue:

física ií+ { 3a2211}
Ld de Ccuiomb, campo dêirãco, le4 de Gauss. patencíal

elçtrostât)co. apKRâncla e dieiêtBcas. mrrente elétfíca. rompo

magnético, força de Lorenü. lel de Ampêr lel de faíaday. indu-
tância, mateíials magnêücos* drcuÍtw, quaç6es de &qaxv/eli
na$ fumas difermciai e integral,

Temadinãmia (43a2308}
t . - Rime ía }el da {Knwdlnâaaica. Temperatura. mücpía

e prKessas cíclica. Lei dcs gases ideais. Cw$cie t {eímQdi-
nâmicw, alw espKffka. 2. Segunda Id. estabilidade {wmlldi-
nêmlca. Relação hndaí ntai ê equaçõ® de PSQda. ?otmciais
teimadlnâmicos. energia livre de Helmhaftz, entaipia e energia
liv e de Gibbs. }ra d rmaçõa de Legendre € mnvexidade. Iden-
tidade termodinâmicas e rdaç@s de Maxwei}. 3. Terceira le} e
suas nsequM(ias fundamenQis. Tnnsiçãa de {aw, calor laten-

te. etluaçãc de Claras us-Clapeyan. Equação de vaa de{ Waals
e cliticaiidade. 4. MlsÍura de gasm ideais entropia de rnlstura.
MisNr s blnâdas. Saluç&s. $btemas m gnêlicos. ie} de (ude e
transição dp fase feKomagn . DielÉmco& iel de Oebye,

O wncurso wíá regido peb disposto oa Estatura e no
Regimento Geral da Universidade de sãa PauÍo e no Regímen Q
do Instituto de Pista.

t} O$ pedidas de inscrição deverão $er feitos, exdugw.
mole, paí meio da iink ht@s://w;Miai a!.usp.b{/gí/admissão
na pegado acima indicado. &vendo c candidato aprewntar
requefimen a dirigida aa Difetcr do InsüRfto de Fisiq:a, contendo

dadas pusoais e Departame to a que conmrre. a exando os
seguintes dccummtas:

1- meímílal cifcunstancladc e comprowçãa dos {Fabaltws
publicada, das atMdades rea!#mdas peanmtes a {onw oe
üs daiíla $ farmaç@s que permüam avaliação de seus nl&i-

!o$, afll farnílato digiüi.
Êf - prQüta de pesquisa
ili - ?nova de que é Fonador da titulo de l)aww outorgado

peia u$11 por da í«anhecido ou de validade nacion l;
ÊV - prova de quitação cam o sewiço militar para andida-

{m da sexo ma$cu lna:
v - titub de eleüor:
v} - omWovantds} de votação da última eidçâo. prova de

pagamento da rapeaiva multa ou a devida }usüfiaüva.
hrâgrafo primeiro: Elementos comprabatórlw do memorial

fe rid no incisa l, tais amü maquetes, b a$ de aRÇ ou ousas

matagais que dão puderem ser digitalizada deverão ser apre-

sentados atê o Último dla ú$1 qüe aatKede o ini(la da maaf$a.
Parágrafo seguníb: O$ dcan{ em exercido na il$P $çfã

dispensados das exigências referidas nos incisos iv. V e vi. desde
que a$ tenham curnWida paí oasiãa de wu cantfat inicial.

Parâgrafa {«melro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exlghcías dos incisos !ii. iv e \{ devendo mmprovar
qüe encontnm m situação regulam no Bfasil

Parágrafo quarta: O candidato estrangeiro aprovado no
cancu60 ê Indicada ?ara o píeeKhimmto da carga $õ po($wã
{amaf pois se apíesen ar visto tempoíâfia õu p rmãnente que
faculta o exeí(ócio de a$vidade {emun fada Ra Brasa!.

?arâgrafo quinto: No ato da inK6çâo. as candidatas para-
dores de necessldadu eg«iab deverão apresentar solktQçâo

para que % pfovldeadem M mndiç&s nMasárin para a
realização das piavas.

Parágrafo sexto: tlo ato da ínscnçáo. o candÊdaio estrangei-
ra padefâ manifestar. por escrita. 3 isenção de realizar as pfo
vas na língua ingku. nos termos da parâgrafa 8' do artigo 1 35
cb Reglmmto Gemi da U$P. O$ ccnt®dos das provas realizadas
nas iiãguas inglesa e porüguesa serão idêntimç.

2. Âs insaiçõa %fãa julgadas pela Cwgregaçãü da Insti-
tuo de festa. em seu aspecto formal, publicando-se a decisão
pm edlta}

Parágrafo único - O concurso devera realizar-se no prazo de

trinta {30} a cento e vinte (1 2Q} dias, a contar da data da publl-
caçãa na Diária Ofidal da Esüdo {h provação d&s insalçõu,
cle aartb com a altlgo }34. pafâgfafa anka* da gegâíwaio
G@al da USÊ

3.As p ovas consíaíãc de:
i- }ulgarmnta do memori8i com f} v püWíca de arguiçãa

peSO a4 (qüa m ;
li - povo didàti(a - peso Q3(üês);
ii} - prüv8 d© prajeto de pesquisa - pao Q3 1tfê$1

%íâyãfc> pãmeÊro: Â cana«açâc dos iascMas para ã
íealiz çâc das provas wfá p bicada no 1) afia lcbl do Estada.

hrá@afo segunda: Os aodidatos que $e preso !afeiü
depois do horário estabel«ih não po&râo realizar as provas.

4. Q iuiqammto do mem«lãi. ewíesso medbníe ootg
gíabat, indulodo arguiçãa g avaliação, deverá reOeüí Q m&l ü

da i:âRdidato. hfâgfafo énka - flü iu lamento dc memoíiai. 3
colisão apreciará: i - produção ctmufica. ii grafia. fib atiça ou
ít soca: li - a!cidade didât#n unive sí á ia: iil- atividades {eÍa-

dwadas â prestação de nMços ã comunidade; }v - âtividada
l)foüssianais cu outras. quando {ar a msol V - dtpbln ê outras
dignidades unJversítáHas.

5. À prova didáÍÍa wfá púbÍia. {am 3 duração mínima
de 4Q {quaíen a} e máxima de 60(sessenta} minam, e vef râ

sobre a f)rog ma da alga de canhKímmto im meacionaü,

nos termas da brigo ]37 do Regimento Ggfai da USP.
i- a Cümisão Juigadara, com base no pfogfama do

mõcufso, oíganízaíá uma dista de ]Q {dez) pontos, da qual a$
candidatos tomarão caíah«ifwata tmediaQmm g antes do
sorteio do ponto;

il - Q andldato podefâ pfapar a subHtuiçâo de pünta*
Imediatamen e após tomai c nhedmenta de $w$ mandadas.
se enÍeftder que não fiertw m p ag ama dc macu80,
ml»ndo â comissão juigadwa d&idi{, de plano, wbfe a proce-
dência da alegação;

11} - © saReio do po $ íâ fei a 24 <vinte ê quatro) h a$
anta da feaifzaçãa da orava didática. senda 'fedêdo ao andi-
dato rpnun af a eSSe pfaza; !V - © uodÊdata pad®á uüiizaf o
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n)aterla} dldátiw que julgar l g ssârio; V - se G nCirnero de cãil.
clldaios o xigtt eles serão divididas ün g püs de, no âxinla,
03 {üês}, obsewada a ordem de inscrição, para fins de soítela e
realização da prova

6. A apresentação do Profeta de Pesqtilsa será feita na
forma de dláiogo. não deve do exceder 60 {sessental n Inutcts
para a totalidade dos examinadores e 60 {wssenta} minutas
par a candidato. ! - Na avaliação do proietü de @squisa deveíâ
s9r considerada $ua adequação ãs }lnhas de pesquisa da Unida.
de. seu encluadramento à área de a&ação do departamento e
sua originalidade e vi bilidade à iu? da infraes8ulur3 existe te
na Unidade.

7. Ao término da apredaçào das provas, cada candidato
twâ de cada examinador uma nata final que será a média
ponderada das notas par ele conferidas. obsen dos os pesos
fixadas no item 3.

8,As notas das provas poderão \{ fiar de a (zeros a ] 0 (dü!}.
com apfoximaçãa atê 3 primeira casa decimal.

9. O resultado do nnwrsa $e â prociarnadü peia camissãa
ltllqadora imNiatamente após $eu t#mlna. em sessão pública.

t 0. - Serão considerados habilitadas os candidatas que
obtlveraí!}. da R alada dos exan inadores. nota final nlinima
7,G (sete).

1 ]. - A indicação dos candidatas swâ feita par examina c
squndo as notas par ele conferidas

} 2. - Será proposto para omeação o candidata que übtÊ\ pr

o maior númnero de indicações da Ccnlissâa Julgadora.
1 3. - A posse do candidato indicado ficara su ei a ã aprova-

ção en] exame média íeali?ada pelo OwaRamento de Perícias
Médicas da Estado - DP&qE. nüs termos do briga 47. vl da LÊI
n' ]a.261;68.

14. - Â nomeação do do«nte aprovada na mnwrso. assim
corno a$ demais provld$nç:ias d«orrentu, serão regidas Feios
dermos da Resa[u(ã0 727] de 2í)T6

i 5. - C docente aíl} RD10P de\'eíâ manter vlnwla emllre-
gatfc[a exctusivü com a USR nas termos do art]ga ]97 do
Regimento Geral da USR

16. - O concurso terá \ cidade Imediata e será proposto

para non eaçâo somente o candidato indicada pan o c rgo
pasto em can(ufw.

1 7. - O candidato será cünvwado para posse pelo Diário
Oficial dü Estado.

fvl fores Informações bem Coma a$ normas ReMoeR ê$ aa
concurso encontram-se à disposição dos Interessados na Assis-
!Bncla Técniu Acadêlni do i:lstttutü de Ffsla da Universidade
de são bula. no enderKa acinlõ citado.

Sãa nulo. 28 de Halo dp 2t)}8.

{jMfVER$iDÂDÊ Dt SÃO ?AULA

INSTITUTO DE FÍSICA
}fêSTÊTUTO DE FÍSICA

RetHcação dt} ]).O. E. de 3Q.OS.20] 8
f4o Êdüai if-11f2 18 feferen ê à abertura de in,scrições ü

Co cursa público de títulos e provas visando a Froúmenta de
um (01) cargo & Professor Doutor no DepaRamentü de fisco
aplicada do Instituto de física da yni\*crçÉdade de São Pauta. onde
;ü lê: '... no ãmbka da 9oK úa GR 693?....'. leia-se "...nü ambito
dõ PüRaNa GR @R97....

Divulgar amplamente
Juntar ao processo.

llKKkÚh,«
Mana IHadalena Salgado Bermude: ZelUn

# a: tanta 'fêmiwAu$:n;l
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INSTITUTO OE FísIcA
INSTITUTO DE FtSfCA

Retiâcação do D.0. E. de 3G.QS.2õt 8
No Edttaf [f-1 ]/2Q18 referente à abe11ura de ]nsaiçães no

Conarso pübli:co de titular e provas Usando o ploümeflta de
um {01 } miga de Professor DQutcF{ llo l)epaftõnlenio (h fis ca
Aplicada do Instituto de fisim da Universidade de São Paulo,
onde se iê: '-. Parágr fo twçelra: Os candidatos está ngelras
serão dispalsados das exighcias dm indsos lll, IV e X devendo
com:provar que se encontram em situação regular no Brasil
leia-se '...Parágrafo terceiro: Os candidatas estrangeiros seíàci
dispensados das exig&cias dos in(ims iV, V e W. devendo
comprava! que se enc iltram en} situação regular 110 grasli


