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INSTITUTO DE rlsicA
concurso ?ROFESSaR
TÊTuuR

qual
lera.
llleulolellll:42/143

para que se providenciem a$ condições nKessãrias para a
realização das provas.
Parágrafo sêümo: Quarldo se tratar de inscrição falta por

EdRalIF-23r2018

procuíadcc ute devera apresentar $eu duumento de identi-

ABERTURA DE INSCRIÇÕESAO CONCURSOPÚBLICO DE

dade e todos os documenttls do ca dldab conforme solÊcRado

TÍTULos E PROVAS
VfSANOOO PROVIMENTO
DE OOIS(a2)
CARGOS DE PROFESSOR TITUUR ND DEPARmMENTO DE FÊSlCA DOS MMERFÀãS [ MECÂNICA DO INSTITUTO DE FÍSICA OA
UNtVERSIDÂDE DE SÃO PÀULa.

GVice-Diretür no exercida da Diretaüa do instituto d$ física

da Universidadede $ão Pautatoma pública a todos os Interessadasque. dp acordo com o decidido pela Congíegaçh na
54C' sessão arda ária realizada eln 24/Q5/2018. estarão abertas,

pelo prazo de 18Q (certo e aitenta} dias. a contar da publicação

desteedital. en re as 8Cjh01
mln da dla t}2 de agostode 2018 e
M 23h59mindü dia 28 de janeiro de 2Q19.{de acordo wm ©
Horário Oftciai de Bíasilia}, as inst:raçõesao concurso pÚblIco de
títulos ê ofovas para Díovimento dp dois 102}caratls de Professor

hhlat mferênda MS-6.em RDiDP(Regimede E)educação
Inte-

no Edital. além de procuração simplu assinada pelo candidato.

2. - As inscrtçõa serãojulgadaspela Congregação
do
Instituto de Física,em spu aspectoformal. publlcanda..sea
dKisão em edital
ParágrafoúnIcO 0 mncurso deverá realizar-se no praz
de trinta a cento e oitenta dias. a cantar da data da publicação

no DIárIoOficialdo Estadoda apto'/anão
das insalções,de
acordo com o Brigo 151. parágrafo segiindQ da Regimento
GeíaÉda USP

3. - lb provas c nstarãa de:
l Julgamento das tgMios peso 3:
li - prova pública oral de eíudlçãa - pesa 3;

lfl - provapijbllcacb afguiçãc- pua 41

gral à [)a(ência g â Puqu]sa). claros/cargosn' ]fi933] e 266566.

Fbrâgrafo primeiro: A convocação das inscritos para a

com o salário de R$16.1 H.43 (dezasseis nil cem reais e quaren-

realização das provas saâ publicada no Diário Ofldal do Estado

ta e três centavu}. junto ao Departamento Físicados Materiais
e hlecânica. na área de conhecimento de FísicaExperimental da
Matéria Condensada.na$ termos do aít. 125, parágrafo I'. do
Regimento Geral da USP.e o íespectlvo programa que segue:

%rágíafosegundo:Qs candldaiosque se apfêwnÍafem
deljois do horário utabelKido não poderão realizar as provas.

4.

O julgamentodos títuiu, expfusa mediano nota

faagnetismo;

global. deverá íe$ptJr os morros dü undidato coma fesultgdo
da apreciação do conjunto e rWularldade de suas aíi\cidades,

Matéria Mole:

ccrnpreendendo

Raro iêncÊa:

1- produçãocíentHca.litefâNa.$1asãfÊ(a
ou artística
li - ativi:dado didâtica universitária:

Propriedades EsbuMrais, Eletí8nÉcasE de Transporte;
Semicondutores:
SupeícondMivldade.

O contudo seta regi(b pela disposto no Esütulo e no
RegimentoGeral da universidade de São Pavio g n Regimento

da instituto de FÍsIca.

]

OSpildídos de inscrição dev©ão seí feítas* exduslva-

mentq por meio do link ht@sVJuspdigttal.usp.bí/gr/admlssãü

no período acima ãndlado, deverldo o candidata apresentar
requerimento diria:dc ao Diretof do instituto de Física.contendo
dadas pessoal:se âfea de conhecimento do Departamento a que
concorre. anexando os seguintes dmummtos:
1- memaüai cirwnstanciado e wmprüvação dos &abalhos
publlados. das atlvldades íeaíizadas pertinentes aa concurso e
das demais Infomlações que pemiítam avaliação de seus méritos, em formato dÊgitai.
lã

-

piam de que ê portador do titulo de Livre-DoceFtte

outorgado peia USPou pür ela fuonhecídc.
lil

l)fava de quitação cam Q semlço militar para candidatcjs

d sexomasculino:
IV- tihia de eleitor:
V - ampravantels) de votaçãod# última eleição,priva de
pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
Parágfdo primeiro: Elementoscümpíobaiófios cla meítlaíial
referido no incisa i, bis mmo maquetes. obras de aRe ou outros

materiais que não pudera:n ser digitalizados deverãosa apíesen!idos aié ü último dÊaÚtil que anteade ü iní(io dü mnmrso
Parágrafo segundo: Os ctacentu em exercíci na USPserão
dispensados das exigêrtci s referidas nos Incisas Êil. iV e Y desde

que as tenham cumprido por ocasião de wu contrato inicial.
Parágfão terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispensados das exigências dos Incisas lli. IV e V devendo {ünlprovar
que se encontram em sua situação regular n0 8fas11

%râgfafo quinto: Ca:scü canclldatonão saiÊsfãçaR exigência do indso 11.e desde(iue não pertença a nenhuma alegoria
docente na USgpoderá requerersua inscriçãomata espKialista
de rKanhKido valor. nos termos do parágrafo prtmeiíü dü
artigo 8C)da Estaüito da USEQque dependeráda aprovaçãode
dais leitos das napmbíosda CangíegaçM.
Parágrafo sexto: No ato da inscrição. os andldatos porta
dores de nKessidades especiais deverão apresentar solicitação

lãl - aÍivídades profissionais oü outras, quando {of © caso;
IV atívldade de forra ação e oüentação de discípulos;

V - atividadesreladonadasâ pnslaçãode serviçosà
comunidade:

Vi - diplomas e cubas dignidades iinlversltâíias.
Parágrafo úrlim: No julgamento dos tlMlos deverão preva-

leça as ativldades desempenhadasnos cinco anos anteriores
à InscNção.
5. - A prova pública oral de erudição será pública p realizada

mm base no programa píevis® neste edhal, de awr(h cair ü
antigo ]56 d© Regimento Gemi da US?.
1 - compete ã {omisüo julgadora decIdIr se ü em psmlhFdo pelo candidato ê pertinente ac praz FaRIaacima mencionado.
1:- D candidato, em sua exposição, não Rodeia exceder a
susen'b minutas:
lãl - ao tRaI da apresentação,cada í len+broda comissão
poderásclidtar uclarKÊmentosaa ndidaÍa, não podendoa
tempo mâxirm. müe peíg ]n as e respostas,superarsessenta
minutos

lv - cada examÊnadoç
após Qtêmina da prova de erudição

delados os candidatas,dará a nan, encerrandoa eln mveiap
individual

6. Na prova de aígüiçãc do Caítcurm cie ProfessorTÊHlaros
membros da Comissão iuiüadoía analisarão: a ativfdade clen-

tKíca do andidato, consubstanciadaem üabalhcs publicados,
cclEnunicações
a swiedades cientMcas;suaslÊriltasou linha de
pesquÊq; sua cantribuÍçãa ao píayresso da cÊêndae perspedivas futuras.

bem conlü a atívidade

didátÉc = cu

ü$ mÊntsUaclos,

de graduação, pós-graduação aü outros; suas mntrlbulçães ao

proçlnsso do ensino,t$c ligas utilizadas e resultadosobtidas.
orientação na formação de docentes e pesquisadora. Â prova de
argüiçêa seíâ l)úbllca e não excederáa 30 tri ta) minutos l)ar
examinador acendo ao candidato igual pnzo pam responder a
cada membro da Comissão Julgadora. MpdÊanteaquiescência de
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ambas as partes. Rodara $er admitida o dialogo. que não deverá

gxcedefa 6ü (wssent3}minutos:paí examinador.
7. Ao téníitlnoda apret açãü das provas.cada andldatü

fera de mü examinadoruma nata ünai que nrã a média
ponderada das Baías pof ele mnfeíidas. obsewadas os peras

fix dos no Rem3
8. Âs notas das píoLas poderão variar de zero 8 dez. ccm
aproximação atê a pflmei a casa decimal.
9.- O rubi ado da corlarso saía Fr lamadü pela comissão

julgador irnedialamente após seutümênc. em sesQü púbiia.

!Ê). Serão consideradoshabilitados os candiütos que
ab8vwem, da maioria dos examinadafes,nota final mínima sete.
} 1. A indicação dos mndidatas será feita Wr emmlnadoç
seguítdo as notas par ele wnferidas;
] 2. Será proposto para nomuçãa c}candidato blue obtiver 8

maior nülnero de indíações da comissãojulqadüra.
13. A passe da candidato Inda(ado ficará sujeita i apícva

çãa em exame médico realizado pelo DÊpart3mentode PKfcias
hlêdicas da Estada- DPME,nos temposdo ARig0 47. Vf da Leã

n' ]G.26]/68
!4. - A nomeação do dacen e aprovada no mn íso. assim
como as d«mais pmvidênclas dKerrPntu. serão regadaspelos

tprn20s
da Resolução
7271de 2C11
6.
i 5. - a docente em RDIDPdeverá mamã vErluia empro-

gatlcioexclusivo m a USEnastenti30s
do brigo 197 da
Regimento Ger l da USP.

t6. - O concursolera v lidüde Imediata e será propaga
Faia nomeação s me te o candidato Indicado para Q cargo
posto em concurso.
17. - O andidato será con\:ocada para posse pelo i)!brio
Oficial do estado.
Maiores irifarmações.bpm «}mo as normas pertinentes ao
conaíso. enmnüam:se à dÊspasÉção
das in eíundos na i\ssist nela Técnica AcadÊnlica do Instinto de física da Universidade
de Sãa Pavio. na endereço a(Ima ciüdo.

5ão nulo, 18 de tulha de 20$8.

Divulgar amplamente
Juntar ao processo.

M;ria í4adalena Sa gado Boímudez Z

#&;i len:o TêcriicaÂud r;:Jso

Jqh,IÉ

qu
nbIdrõ.
ll leufole
1111:.:/l«

