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INSTITUTO DE FÍSICA para que se provldenclefu as c:ondlçõw nKessârias para a
realização das provas.

Parágrafo $ê nlo: Quando se tratar de iiascrlção feita por
pracufadoc este devera apíesenür seu documenta d Identi-
dade e todos os dottlmmÍüs do candidata conforme soÊÊcRado

no Edital. além de prücuraçãa simples assinada pelo undidata.

2, - As íasaiçães serão julgadas pela Congregação da
Instinto de flsl(a. em se f aspecto formal, publicando-se ã
decisão em üdltgi.

Parágrafo únim - O concurso devera realizar-se na prazo

de trinta a cento p oitenta dias. a cantai da data da publicação
na Diária Oficial do Esbda da aprovação das Ins«ições, de
acordo m11] o Brigo ]51. parágrafo segundo, do Regitupllio
Geral da USP.

3. - As provas ca lsBrãa de

- julgameElto das tíbias - peso 3;
11 - prova pÚblIca orai de emdlÇão - peso 3;

lil - prova pública de aíguÊçêa - puo 4;
Parâgíafo primeira: A cona ago dos Inscãtas para 8

realização das provas swâ publicada no Diário Oficial do Estado.
pangrafo segunda: Os andldatos que se apíenntaíem

depois do horário estabelecido não poderão realizar as piavas.
4. - 0 julgamento dos dtulos. expresso mediante nota

glcba}, deverá reHeHr üs méritos do candidato f:omo fes vetado
da apraiação do caniunto e regularidade de suas atÊvidades.

compreendendo:
- produção cientMca. liÍeíâüa, filosófica ou artÊstia;

11 - aüvidade didâtÉca univprsÊtâãa:

}ll atividades prafissionals au outras. quando foi o caso;
[V - atividade de fom]ação e orientação de discípu]os;
V - ativldades relacionadas à prestação de sen'içar à

ulrnunldade:

VI - diplomas e outras dignidades untversitâHas.
Parágrafo única: Nü julgamento dos thilos deverão preva-

luer H âtiç/idMgs desempenhadas aos d c a os anteriores
ê inscÜcãa.

5. - A prova pliblica oral de erudição será pÚblIca e realizada
com base no programa previsto neste edital. de acordo cona o
artigo 1 56 do Regimento Geral da U5P.

1 - compete ã comissão julgadora decidir se o lema acolhi-
do pelo candidato ê pennpnte ao programa acima mendonado

11 - o candidata. em sua exposição. não paderâ exceder a
sessenta !minutas:

111 - ao fln l da apresentação, cada membro da comissão
poclerâ sola(atar esclarKimentos ao candidato. não podendo a
tempo máxirm. müe pefgun{ s e íuposÍas, supeíaí sessenta
minutos.

IV - cada pxaminadot após Q témina da prova de erudição
de todos os andÊdabs, dará a nato, encerrando-a em envelope
individual.

6. Na prova de afgtiição do Cona:urso de ProfessoíUiNlar os
membros da Comissão ]uiqadafa aaallsarãa: a atlvldade cleía-
tlflca tlo candidato. consubstanciada em trabalhos publicados.
comunicações a sociedades cientificas; suas linhas ou linha cie

pesquisa; sua contribuição ao píagresso da clêncãa e perspecti-
vas kRuras. bem como a athêdade dldá Êca= cursos minls8a($os.

de graduação. pós-graduação üu outras; sejas contribuições ao
progresso dü ensino. técnicas utilizadas e esultados obtidas.

orientação na formação de dacenta g pesquisadores. Â prova de
argüiçãü safa pÚblIca e não excederá a 30 {trinta) minutas por
examinador cabendo ao candidato Igual prazo para responder a
cada membro da Comissão Julqadoía. Mediante águias(êtlcla de

CQNCU RSO PROFESSOR TÉTULÂR

Editalif-2ü/2018

ABERTURA DE iNSCRiçõES Aa CONCURSO PUBLICO DE
TíTuLos E PROVAS VISANDO O PROVtMENTG DE UM (Q})
CARGO DE PROFESSOR TITULAR NO DEPARTAMENTO OE FÍSICA

GERAL DO ÊNSTiTUTQ DE fã$!CA DA UNIVERSIDADE DE SAQ

PAULO.

C} Vice-Diâetaf nü exercício da Diretofia do Instl uto de Física

da universidade de são Paulo torna pública a todas a$ in@-
íusados que, de acorda cam o deddido pela Corlgregaçãü na
540' sessão ordinária ea]izada em 24/BSf20] 8, estarão abertas.

pelo prazo de 18ü {centa g oltenü} dias, a contar da publicação
deste edita]. entre as GGh0] mln do dia 02 de agosto dp 291 8 ê
as 23h59min da dia 28 de janeiro de 2Q19. {de acordo com o
Hoíêrlo Ofidai de Brasãlía). 3s inscrições aü concurso público de
tÍÍu[üs g provas para provimento de um (0] } cargo de Píofessclr
T3tulal referência MS-6. em RDÉDP Reçiime de Dedit:açâo
Integral à DmMcía e à Pesquisa), claro/ergo n' 222534. com
o salário de R$16.1C}0.43 tdezesseis mii cena reais e cluaíerlta
p rês (mtavcs}, unto ao Departamen o fsica Gemi. na área
de cüíãhK mento de E:fsÊca de Altas Energias, no$ termas dü aK.
ã25, parágrafo I', da Regimento G«al da USR e o respeaÉvo
programa qup segue:

AsÍrapaítículas;
física Nuclear de altas energias;
físl(a de Partículas Elpmentir©:
Pias na de Qu íks GIÚüns.

O cancwsa seta regido Feio dlsllosto c Estatuto e aü
Regirnentü Geral da Uiaiversidade de Sãa P ula p nc Regimento
do }nsüütü de Física.

Os pdldos de Inscrição devgãc seí feitos. exduslva-
mentq por meio do línk htlps://uspdigttal.usp.bí/gr/admissão
na período acima indicado. devendo o candidato apresentar
requerimento dirigida ao Dlretor dü tnsbtuto dÊ FÍsIca. contendo
(dados pessoais e â ea de conhecimento do Düpartaiuent0 3 que
ccncorre* arlexando s SWuinÍes dmummtos

- nlemüHal circunstanciada e con p üvaçãa dos tiahihos

publicada. das ativjdades íeailzadas pertinentes ao conarso g
das dem8Ês infomações que permitam avaliação de seus nnêrl-
tas, em formato digital.

11 - prova de que ê Fonador da título de L&re-Dücpílie
outorgado pela USP ou por ela íemnhKida.

lil - prova de quitação com o serviço militar para candidatos
do spxc} masc111lno:

IV - Saio de eleitor;
V mmpravante(s) de votação da última eleição. prova de

pagamento da respectiva multa ou a dp'tida justificativa.
Parágrafo primeiro: Elementos compíobatúrlos do rnemoílal

íçfeüdo no incisa [. üis como naqueles. abras de aRe ou o os

R'i2têíÊ8ls que nãa puderem seí digitalizados deverão seí apre-
sentados atê a último dta útil ttue antecede o início da concurso

Parâgíafc segundo: Os docent m exercício na USP serão
dispensados das exigências referidas nos Incisas 111, iV e V desde
que as tenham cumprido por ocasião dp seu wntrato inicial

Parágrafo teraiío: os candidatos estrangeiros serão dispen-

sados das exigências dos Incisos lll. lv e \C devendo comprovar
que se encontram em sua situação regular no Brastl

Parágrafo quinto: Caso o tandlclato não satisfaça a exigên-
cia dü ãsa iÊ. e desde cine não perte1lça ã nenhuma catügüHa

docente na USP. poderá requerer sua Inscrição corno especialista
de remnheddo valor nos termos do parágrafo prlmgiía dü

artigo 80 do Estatuto da USR o que dependerá da aprovação de
dois terços das membros da (cngíegação.

Parágrafo sexto: No ato da insaiçãa. os candidatos porta-
dores de necessidades espedaês dg\ígFãO al)resenüf solicitação

!
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ambas as partes. poderá sel admitido a dialoga. que nãc} devera
exceder a 60 1wssenta} minutos, poí examinador

7. Ao t&mino da apreciação das piavas, cada candidata
terá de cada examinador uma nota final que será a média
ponderada das notas poí ele c:onferídas, observados os pesos
fixados no i em 3.

8. As notas das provas poderão variar de zero 3 dez. tom
aproximação atê 3 primeira casa declmai.

9 . - O resultado do concurso será proclamada pela coniissâo
lulgadora }rnedlatamente após seu término, em sessão pública

10. Serão consideradas habilitados o$ candidatos que
ol)t$vwen}, da maioria düs examinadores, nota final mininl set

] 1. Â Indicação das candidatos será fe ia par examinador
segundo as notas por ele {oílferÊdas;

1 2. SÊfâ prapostü para nana eaçãü o candidato que obtiver o

nntor número de indluções da cornlssão iuiqadora
13. A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprova-

ção em exame n êdica realizado pelo DepaMnlento de %íf(ias
Mêcltcas do Estado DPME. nas {emlos do ARig0 47. VI da Lei
n' l0.261/68.

1 4. - A nomeação do docente aprovado no can«fso, assim
wmo as demais providências d«orrentu, serão regidas pelas
termos da Resolução 7Z71 de 2G16

t 5. - O docente gln ROIDP deverá manter víntuio empre-
gatício exclusiva com a USP. nos termos do artigo 197 do
Regimento Geral da USP-

t6. - O concurso terá v'alídade imediata e será proposta
para Hall poção somente o candidato indicado para ü cargo
posto em wnculso.

1 7. - O candidato será convocado para passe pelo DIárIo
Oficial do Estado.

lülaiores informações. bem mme as normas pertinentes ao

wncurso, encontram-se â disposição das lnteresudos na Assis-
tência Tónica .qcadêmica do llastítuTO de fÍsln da Uni\reis idade

de São Pauta. na endereço acima citado.
Sãc Paulo, 18 de tulha de 2018

Divulga r amplamente

Juntar ao processo.
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