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INSTITUTO DE FÍSICA

para que se providenciemas cündlçõa nKasürlas para a

CaNCUKSO PROFESSAR
TITULAR

Parágrafo sétimo: Quando se tratar de Inscrição feita por
prücuf3doE ute deveíâ apresentar seü dKurwnto de Identidade e todas os documentos da candidato cclnfome solicitado

EdltalÉf-22f2D18

ABERTURA
BE ÊNSCR}CÕES
ÂO CONCURSO
PÜBLÉCO
DE
TÍTULOS E PROVASVISANDO O PROWMENTO DE UFa (Ol}

CARGODf PROFESSOR
TfTUUR N0 DEPARTAMENTO
DEFÍSICA
GERAL Da INSTITUTODE FÊslcA DÃ UNIVERSIDADE DE SÃO

realização das provas,

no Edital, além de pracuraçãa simples assinada pelo candidato.

2. - As inscriçõu serão julgadas pela Congregaçãoda
Instituto de fÍsIca, em spu aspedo tonal. publicando-sea

NULO.

decisão
m] edital.

0 Uca.OÊretofna exüíctcÊo
da OÊretafiadü tnsütuto de física
da Universidade de São Pauta tema pÚblIca a todos os inte-

de trinta a cento e oitenta dias, 3 contar da data da publicação

ressadas quQ de acordo com Q decidido pela Congregação na

540' sessãoordinária ímlizada em 24/D5/2G18. estarão abertas
pelo prazo de t8ü (cento e open a) dias. a wníaf da publicação
des@edital, eRRea$ üahü{ mln do dia 02 de agosto de 2018 e

as 23h59mindo dia 28 de janeiía de 2019*{de amrdo cam o
Horário Ofltial de Bíasêila},as Inscrições o CerlcursoPúblico

Parágrafo anito - O concurso devera realizar-se no prazo

no Diàdo C)filial do Estado da aprovação das ínscrlçõu. de
amido

com o artigo 151. parágrafo segundo. da Regimento

Geral da USP.

3. - Asprovasmnstarãode:
1- julgamentodastlRilos- peso3.
11- prova pllblim oral de erudição - peso 3;

de TÉtuicse Provas pêra provimento de un] {0]} cafqo de Pro

111
- prova pÚblIca de aíguição

fessor nítulat referência MS-6, em RDIDP (Regime de Dedlcaçãa
Integral ã Docência e à Pesquisa), claro/cargo n' 168858. com

Parágrafo primeiro: A convocação dos inscritos para a

o saláriode R$16.180,43{dezesseís
mii cpm leais g qliareRÜe
três antavos}, Juntom Departamento física Geral. na área de
conhecimento de Aspe(tas fundamentais da Física.nos termas
do art 12S, parágrafo ]'. da Regimento Geral da USf\ e Q res-

pectivoprograma
que segue:
Cosmologia;
física de Pa tículas Eiemgntares:

realização das provas será publlada

puo 4;
flo Diâric} oficial (h Estado.

Parágrafosegundo: Os candidatos que w apresentarem
depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.

4

O julgamento dos títulos. expressomediante nota

global, devera ref$etlr o$ méritos do candidato como {esultada

da apreciaçãodo conjunto p regularidadede suasatividada,
compreendendo:

FísicaMatemática:

1- produção cientifica. literária, filasdica ou artÊstiml

Teoria Quântica de Campos.

li- atiwídade dldáiÊca universitãNa:

O concursowíâ regido pela dispostono Estatutoe no
Regimento Geral da Universidade de São Pnulo g no ReglmeNo
Instituto cle fÍsIca.

d

{

Os pedidos de Inscrição dev ão seí feitas* exduslva
mento por meia do ]]rlk https]/uspdigltal.usp.bí/grfadmlssãü

no período acima indlcatio, devendo o candidato apreswtar
requerimento dirigida ao Dlretof do instinto de física. metendo
dados pessoais área de conhecimento do Oepadamento a que
concorre.arlexando os s%vintes docummtas:
E- memorial clrcunstan(lado e ampíov ção dos Rabalhos
publicadas.das atividades realizadas peru entes aa concurso p
das demais infoínlações que peímítan} avaliação de seus méritos, em formato dÉgitai.

lã- pfow de que Ê Fonador dü título de l.}vre.Docente
outorgado Wla USPou i)or ela {econhKldo.
111
- piava de quRaçãocan o semlça militar pata candidatos
do sexo mascuiÊno:
IV Utuio de eleitor
V - wmprovantds) de votação da última eleição, llrova de

pagamentoda íespecBvamulta ou a devida ustifiattva.
Parágrafo primeiro: Eiempn os compíobató ios da momorlal
referido no incisa É,tais como maquetes, o&BS de aRe au outros

materiais que não puderem ser dlgRalízadüsdeverão sçí apõe

seriados a ê o último dia atEIqueantKede ü iníciodü concurso.
Parâgíaf segundo:OSdoceM6 em exercíciona USPserão
dlspmwdos das exigências referidas nos incisos llt, IV e V desde

que as tenham cumprido por ücaslãa de wu contrato inicial
Parágrafo teíceiía: Os andldatos estrangeÊr s Serão dispen-

sados das exigêndüs das Incisas lll. IV e V devendo mmpí var
que se encontram em $ua situação regular n0 8rasil
Parágrafoquinto: Caso o andtd8to nãü satisfaça 3 exigência da Ênciso11,g desde que não pertença a nenhuma categoria
docente na USRpoderá requerer sua Inscriçãocoma espe'ciaiista

dp recanheddo vaia. nos termos do parágrafo primeiro do
artigo 80 do Esütwo da USEIc que dependeíéda aprovaçãode
dais @fços das membros da Congregação.

Parágrafoseda: Nt} ab da insaição. os candidatos portadores de necessidade especiais deverão apresentar solicitação

111
- atividades profissionais ou outras, quando for o n$o;
IV - atlvidade dp formação e orientação de discípulos;

V - atitidades relacionadasà prestaçãoü sewlços à
comunidade;
VI - diplomas e outras dignidades universitárias.

Parãglafo ú nl(o: No julgamento das tfMlos deverão píeva-

l w as atividades desempenhadasnos cinco anos anteíioles

& inKnçãa.
5. - A prova pilblica oral de eludlção safa pública e realizada

ccJmbase no programa previsto neste edítaí, de acordo com a
artigo 1 56 do Regimento Gemi da USP.

[ - competeà emissão ju]gadoradecidir seo tema esco]h]da pelo candidata é pertinente ao programa at:lma mencionado.
li o candidato, em sua exposição. rlãa poderá exceder a
seSsmU minutos

111 ao final da apresentação,
cada membroda comissão
poderá solicitar esclarKimentas =o candidato. nãa podendo a
tempo raláxinw} wüe perguEltas e f postas, superar sessenta
minutas.
IV - cada examinador após o termina da prova de wudiçãa
de todos os candidatos. dará a nota. encerrando-a em envelope
Individual
6. Na prova de aígüição dc Concurso de ProfessorTitular cls
membros da Comissão ]uigadora analisarão: a atÊvldade cien-

tífica do candidato.cansu6staKtada em tíabbalhospublicados.
mmunlcações 3 sociedades(lentÍflcas; suaslinhas ow ÊÊ11ha
@
pesquisa: sua contribuição ao progresso da ciênda g perspeal
va$ futuras, bem coma a athÊdade didâiÊca; nüs mlnísüados,
de graduação. pós-gradu%ão au outros; suas tonülbuições ao
progresso do ensino. técnicas utilizadas e rasurados obtidos
orientação na fclrmaçãa de docentes p pesquisadora. P.prova (fe

argüição sela pública g não excederáa 30 (trinta) minutos por
examinador cabendo ao candidato Igual prazo para responder a
mda membro da Comissão Julgadara. h4edlanteaquiescência de
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ambas as partes. poderá ser admitido o diálagü, que não devera
exceder a 6ü(assenta) minutos. pü{ examinador.

7. Ao têmüno da apreciaçãodas provas.caca candidato

terá de uda examinadoruma nota fln

que será a nédia

ponderada das notas por ele contendas, observados os pesos

fixadasno item3.

8. AS notas das píüws poderão varlaí de zero ê dez,com
aproximação atê a primeira casa dedmal.

9. - o ruulÍado do mnarso safaproclamadolida cümissãü
]ulgadafaImediatamenteapósseutêmlino.em nssão pública.
}Q. Serão consideradoshabilitados os candidatos que
ab verem. da maioria düs xaminadüfes, nata final mínima sete

11. A indlnção dos candidatasserá feita pür exanlinadoc
segundo as notas porele

ünfeüdas;

12. Swá proposto para nomeaçãoo candidato que obtiver o
maior número de indicaçõesda mmlssão lulgadora
13. A posse do candidato inda(ado ficará sujeita à aprova-

ção em exame médico realizada pelo Deparümento de hílclas
Médicasdü listado - DPN8E.
nos g los do Artigo 4?, Vi da LeÊ

n' l0.261/68
] 4. - A nomeação do docente aprovado no cancuBO,assim

como as dujvlaisprovidênciasdKoríentes; serãoregidas pelos
termos da Resolução 727t de 2016.

t5. - O docente em RDIDPdevera manta vínculo empre-

gatlcio exclusivocam a USP.nos termos do artigo 197 do
RegimentoGeralda U$P
t6. - O mnwrs terá validade Imediata e será llíaposlo
Faia nomeação somente o candidata Indicado para o cargo

postoem concurso
t7.

O candidato será corvo da Baía possepela Diário

Ofkial do Estado.
Maiores infomaçães. bem mmo as normas peítlrlentes ao
cancuno. mconaam-se à disposKão dos Interundos

na Assls-.

{ênclaTónica .qcadêmicado Institutode fÍsIcada Universidade
de são Paulo. no endereço acima citado.

SãcPaul. 18de luihode 2018.

Divulgar amplamente
Juntar ao processo.
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