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INSTITUTO DE ristcA para que sü provlden(letn as condições IKessãrlaç para a
realização das provas.

PaGágíafo sêümo: Quando se tratar de inscrição falta pcr

procurada( ute deveíâ apresentar seü documenta de Identi-
dade e todos os dKumeft os dc mndidata conforme soilciiado

no Edital, além de procuração simplu assinada pelo candidato.

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação do
Instituto de fÍsIca. em seu aspedo formal. publicando-se a
decisão an} edita!

Parágrafo único - Q concurso devera realizar-se nü preza
de trinta a cento e oiterlta dias. a cantai da data da publicação
no DlâHa Oficial do Estada da aprovação das intuições. de
acordo tom o artigo T51, parágrafo segundo, do Regimento
Geral da USP.

3. - .b pro\ras mmtarãü de:
1 - julgamento dos tãtuios - peso 3;

ll - llrova pÚblIca oía! de ewdlção peso 3;

lãl - prova pública dp afguiçãü - pu0 4;
Parágrafo primeiro: A convocação dos in fitas para a

realização das provas será publiada no Diário Oficial do Estado

Parágrafo segunda: Os candidatos que se apfewntarem
depois do horária pstabelKido não poderão realizar as provas.

4. O }ulgarwnto dos títulos, expíusü m€1dlante nota
global, devera repetir as morros do mítdidato como íesukada
da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividad6.
compreendendo:

1 - produção dentMca. litefáãa. filüsêfica clu artística.
11 - atividade didâttca universit3Na:

111 - atividades profissionais ou outras. quando for o caso;
IV - atWídade de formação e o rotação de disdpulos;

V - aãvidades relacionadas à prutação de sewiços à
comunidade:

VI diplomas e outras dignidades tinlversitâHas.
Parágrafo Único: No julgamento dos títulos det Grão píeva-

lecK as atividades desempenhadas nos cinco anos anteriores
à InscNÇãa.

5 . - A prova pública oral de erudição será pública e realçada
com base no programa previsto neste edRai, de acordo com ü
antigo ]56 do Regimento Geral da US?.

1 - mmg»te à comissão julgadora decidir se ü terna ucolhl-
dü pela candidato ê pertinente ao programa acima merldonado.

1} ü candidata. em sua xp stçãa, não Rodeia exceder ü
ausenta minutos:

lil - ao trai da apresentação, cada menlbrü da cün issãa
poderá sola(itaí 6clarKimentos aa ndidato. não pcldendü Q
tempo mâxírm, mBp perguntas e respostas. superar sessenta
minutos.

IV cada examinador após o têmllno da prova de audição

de todos as candidatas: dará 3 nota, encerrando-a em v !opp
indiüduai

6. Na prova de aígüíçãc do Concurso de Professor T}Niar os
membros d3 Comissão Julgado a analisarão: a atlvldade (len-
tKica do andídato. c nsubstanclada üm 8abaihcs public(Êos.

comunicações a soc:iedades clen Mcasl suas lenhas ou linha de
pesquÊn; sua conlRhuÍção ao pfagresso da tÊênda g perspecti-
vas futuras. bem como ã atívidade dídâtíca; canos mÊnisVa(bs.

de graduação, pós-graduação üu auras; suas conülbuições ao
llragresso do ensino, têcnims uUiizadas resultados obtidos.
orientação na formação de dmmtes e pesquisadora. A prova de
argiiEção sua pública e não excederá ê 3a {t inca) minutos por
examinador cabendo ao candidato igual prazo para responder a
cada membro da Canlissão Julgadora. Mediante aqulescMcia de

CONCURSO PROFESSOR TITULAR
Edltalif-24/2018

ABERTURA DE iNS(RiçaES AO CONCURSO PúBLiCO DE
TÍTULOS E PROVAS ViSANdO O PROVIMENTO DE UM (O})
CARGO DE PROFESSOR T[TUaR NO DEPARmMENTO DE FÍSICA

oos MATERIAIS E MECÂNICA DO INSTITUTO OE rfsECA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

0 Vice-Diretor no exerclcia da Diretoria da Instituto de física

da Universidade de São Paulo toma público a todos os inte-
ressados que. de acordo com o decidido pela Congregação na
54G: sessão ordinária realizada em 24/05/201 8. estarão abeMS.

pelo prazo de ] 80 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação
deste edital, entre as 0ah01 min do dia 02 de agosto de 20] 8 e
as 23h59mên do dia 28 de abeira de 201g, (de acordo com o
Horário Oficial de Brasília), as inscrições ao concurso públim de
títulos e provas para provimento de um (0]) algo de Professor
ntulal referência MS-6. em ADIE)P (Regime de Dedicação
Integral à Dacêrtcia e à Pesquisam, dano/cargo n' 267848. com
o salário de R$]6.]00.43 IdezesseÊs mil cem reais e quarenta
e três centavos). junto ao Departamento física dos Materiais e
Mecânica. na área de conhecimento de física Te&ica da Matéria

Condensada, nas termos do art 1 25, parágrafo l '. do Regimento
Geral da USR e o respeciivc prograzlla Que segue

Propriedades Estrutunis. Eletrõnicas e de Transporte;
Mecânica Estatísticas

física de Mtiltos Corpos;
física Atómica e Molecular:
Nanociência.

C) {ünmrsa wíâ regido pelo díspastt} no Estaütü e no
Regimento Geral da Universidade de Sãa huno e no Regimento
d instituto dp Física.

1. Qs pedidas de inscHção devwãc sw feitos, pxclusÍvê-
mente. pcr meio cla link hUpsJ/uspdigib}.usp.bf/grfadmissão
no penada acima indlcadoi devpndc} a candidato apresentar
requerfmentü dirigida ao OÊretof da Ênstêüto de Física. cantünda
dados pessoais 9 área de conhecimento do Departamento a que

concorre. anexando as seyuiines dKumentas:
mennofial circunstanciada e comprovação dos trabalhos

publicados. das atividades realizadas pertinentes ao concurso e
das demais informações que pemitam avaliação de seus mêrÊ-
tos. ern formato digital.

i - prova de que é Fonador do tlüle de LEME-Docente

outorgado peia USP ou por ela ÍKonhwido.
111 - píüva dp quitação com o serviço militar Faia candidatos

do sexo masculina
IV titulo de eletoc
V -- compravanteÍs} de votação da última eleição, aprova de

pagamento da respedíva multa ou a devida justificativa.
Parágrafo primeiro: Elementos CQnipfobatófiüs da memorial

rderidc no incluo 1. QÊs mmo maquetes. obras de aNe OE} aulas

matwials ctue não puderem ser dígKaiizados deverão sg apre-
sentada atÉ o últim dfa útil que antKede o início do coriurso.

Parágrafo segundo: Os docentes pm exercício na USP serão
dlspmsados das exigências referidas nos incisas Êll, }V e V desde
que as tenham cumprido por ocasião de wu contrato inicia!.

oBíágíafo {efceÉfo: Os ndldatcs estrangeiros serão dlspen-
sadm das exigências das incisos IEI. IV g V devendo comprova
que $e encontfatu em sua situação segui í n0 8rasí:.

%nágíafo quinto: Caso a a dtdato não satisfaça ê exêgên-
(ia de irl(iso 11. e c$esdo que não pertença a awhurna categoria
docente na USR poderá requere sua Inscrição coma especialista

de reconhecida valor nes termos do parágrafo prlnleífo do
BRigO 8t) da Elstaüto da USEI c} qüe dependefâ da aprovação de
dois terços dos membros da Congregação.

hrágíafo sexto: No ato da inscrição. os candidatos panta-
dares de nKessidadu especiais deverão apresentar solicitação
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amb s as pares. poderá sw admitida Q dialogo. que não deverá
exceder a 60(nssenta} minutos. poí exaÊninadoE

7. AO têní7tEno da apõe(iaçãa das pfüva!, cada candidato
terá de uda examinador uma no final que gera a média
pari(Jurada das notas por ele m falidas. observada os pesos
fixadas no Rem 3.

8. As Rolas das piavas poderão variar de 28ro ê dez. ccm

aproximação atê a primeira asa decimal.
9. - o í8ulÍado do concurso sela Elrociamado llela comissão

julgadoía imediatamente afFós seu término. pm sessão pública
3Ê). Serão considerados habilitados os candidatos que

ab©vwem. da maioria dos examinadores. nota final mínima sete.
11 . A Indicação dos candidatos será feita Wr examinador

segundo as notas por ele conferidas;
1 2. Swá praposeo para nameaçãü o candidato blue obtiver ü

maior número de indicações da comissão lutqadara.
1 3. A posse da candidato Êndl(ado ficara sujeita ã aprova-

ção em exame mêdo(o rmlizado peb Departamento de Pwfcias
Nlédicas do Estada - E)PME, nas temlas da Artigo 47. VI da Lei
n' l0.261/68.

g 4. - A nomeação do docente aprovado no mnaíso, assim
como as daínais pnvldências dKorrenta. serão regidas pelas
termos da Resalucãa 7271 de 2016.

t S. - O diante ern RDiDP deverá manta vlnula empre-
gatícío exc]usivo cam a USE nos termos do artigo ]97 do
Regimento Geral da USP

t6. - O concurso terá validade }mediaÍa g será l)roposÍa
para nomeação somente o candidato indicado para o cargo
posto em mncurso.

17. O candidato será mnvKada para posse pdo í)íârlo
Ofkial do listado.

Maiores informações. bem ccnlo as normas peftlnentes ao
wncuno, encontram-se à disposição das inteíwwdos na Assis-
tência Técnica Académica do Ins }tuie de física da Universidade

de Sãa Paulo, na endereço a ima ciüdo.
5ão Pnulo.18 de tulha de 2üt8.

Divulgar amplamente
Juntar ao processo.

h:;ria FHadalena Salgado Bormudez Zelam
#.süÍstenie TéEnim ,hmdêmlco
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