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INSTITUTO DE FÍSICA para qup se provlden Êeln as candiçõu nKessárlas pata a
íeallzaçãa das provas.

Parágrafo sÓbRIo: Quando se tratar de inscrição falta por
proa:uíadot te deveíâ apresentar seu (fwumenta de Iden$í-
dade e todos üs documen s dc undldata conforme solicitado

no Edital. além dü procuração simples assinada pelo candidato.

As insalções serão julgadas pela Congregação da
Instituto de física. em seu aspeüa formal. publiando-se a
decisão em edital.

Parágrafo único - O mncurso deverá fe gizar-se na proa
de trinta a cento e oitenta dias, a mntaf da data da publimção
no DláHa Dflcial do Estado da aprovação das Insaiçõps, @
acordo çom o aRãgü ISI. parágrafo segundo do Regimento
Gpíai da U5P.

3 . - Âs provas wnstarãa de:
l julgamento das lítuios - peso 3;
11 prova pública orai de emdição pesa 3;
111 pro'ía públla de aíguição - pa0 4;
Parágrafo primeira: A canvacação d© ins(Htos para a

realização das piavas saâ publicada no Diário Ofldal do Estado
Parágrafo segundo: Os candidatos que se aplenrltarpm

depois do horário u apele(ido não poderão realizar as provas.
O julgamento dos títulos, exWessü mediante nota

global, devera re$egr as morros do undidaeo como resultado
da apíKiaçãa do conjunto p regularidade de suas athldada,
compreendendo:

1 - produção clentMca. l tefâüa. fiiüsõfit:a ou arÍÍstical
11 - atlvídade didâtlt:a universÊtãBa:

111 - aüvidades profissionais ou outras, qiiando for o caso;
IV atlvldade de fomação e oHentaçãa de discípulos;

V - aüvidades fe acianadas â prestação de serviços â
imunidade:

V+ - diplomas e outras digo idades uni'/ersitâílas.
Parágrafo únkü: No julgamento dos tltulas deverão píeva-

laef as atividades desempenhadas nos (inc anos ante !ares
à InscN(ão.

5. - A prova pública oral de emdlção saía pública e realizada
mrn base no proclama pfevistü neste edital. de acorda cam ü
a gc} 1 56 da Regimento Geral da US?.

l compete à ccmisQo juÊgadom decidir se o tema uccihl
do pela candidato ê peítinerlte ao programa acima íllencÊanado.

11 0 candidata. em sua exposição, não poderá exceder a
sessenta minutos:

ljl - ao tRaI da apreserltação. cada iupnlbro da t inissãü
poderá solta af uciarKimentas ao andidaÍo, não podendo a
tempo rnâxirm. mne perguntas g fespo«as. superar sessenta
mtnuHs.

IV cada examínadat após ü têmina da prova de erudição
de todos üs candidatas, dará a nata, encwíando-a em velope
indiüdual

6. Na prova de aígüíçãc do Concurso de PrüfessorThllar as
membr s da Ccmis o Julgadora analis rão: a atÊvidade clen-
tEfica do undidato, cünsubsQnciada em trabalhas publiudos.
ccmunicacões a swiedades cientificas; suas llrihas üu linha de

pesquÊn; sua cüntribuEção ao progresso da CÊênda e perspecü
vas futuras bem como ã aÍividadÊ didátiu: canos mlnisüados.

de graduação. pós-graduação oü outros; suas cüaklbuições aü
progresso do ensino. tÊcni s u iizadas e resultados obtidas.
orientação na formação de dmmtes e pesclulsadoru. A piava de
argiilção sela pÚblIca e não excednã a 30 (tíinta} mãnutn8 pür
examinador acendo ao andÊdato igual prazo para responder a
cada rnembrc da Conlissãa Julgadora. Mediante aquies(onda de

2

4

CONCURSO PROFESSOR TÉTUUR

Editallf-25/2018

ABEmURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE
TÍTULOS E PROVAS VISANDO Q PROVIMENTO DE DOIS (Q2)
CARGOS DE PROFESSOR TITUUR NO DEPARUMENTO DE
FÍSICA APLICADA DO INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE

DE SÃO NULO.

0 Vice-Diretor no exercido da Difetoria do Instituto de
física da Universidade de São Paulo torna público a todos os
interessados que. de acordo com o decidido pela Congregação
na 540' sessão ordinária realizada em 24/0S/201 8. estarão

abertas. pelo prazo de 18t) {cenfo e oitenta) dias. a contar da
publicação deste edital, entre as 0Gh01 min do dia 02 de agosto

de 2G1 8 e as 23h59min d© dla 28 de janeiro de 2Q1 9. (de amido
com o Horário O$cial de Brasílía}. as inscrições no Concurso
Público de Tituias e Provas para píovlmento de dois {02} cargas
de Professor TltuiaÉ referência MS-õ. em RDIDP (Regime tle
Dedicação !ntegral à Docência e à Pesqulsa}, claros/cargos n'
1 73] 5a e 224537. caiu o salário de RS1 6.] 00,43 (dezesseis mll

cerll reais e quarenta e três centavos), junto ao Departamento
física Apílcada. na área de conhecimento de física de Sístelnas
Complexos, nos tefrnas da art. 1 25. parágrafo l '. do Regimento
Geral da USR e o respectivo programa que segue:

física Atmosférica;

física de Sisiei})as Biológicos;
física de Muitos Corpos;
física de Plasmas;
MKãnica Estatística;
Sistemas Quânticos Condensados e Dlssipatlvos.

O concurso wíá regido pela disposto no Estatuto e no
Reglrnento Geral da Universidade de São Paulo e c Reglmemü
da nstiNtü de FfsÊca.

Os pedidos de inscrição devpfãa sw feitos, exclusiva-
mente. por meio do link httpsyruspdigttal.usp.b{/gr/admissão
no período cima i dlc do. devendo o candidato apreswur
requerimento dirigido ao Dlmtor do instinto de Física. entendo
aladas pessoais e área de conhKimento do Departamento a que
ccncoíre. lwando üs seguintes duualentas:

1- !nemoHai círwnstartdado e wmpfovação dos Rabaihos
publlados, das atlvldades realizadas pertinentes aü concurso g
das demais inforivações que Femttam avaliação de seus méri-

tos, er]] formato diglüi.
lã - piava de que ê portador do titula de Leve-Docente

oüorgado peia U5P eu por eia íecorlhecÊdo.

lil - prova de quitação com a sePvlça militar Faia candidatos
do sexo masculino:

fV - UNIA de eleitor:
V - camprovaatds) de votação da {lltima eleição, prova de

pagamento da respeaiva multa au 2 devida justifiativa.
%râgrafo primeiro: Elementos comprabat6ílos do meiuürial

rderidü no incisa 1, tais como maquetes. obras de aRe ou cubos
materiais que não puderem ser digKalizadüs deverão s« apre-
sentados atê © último dÊa útil que antecede o nfdü do concurso.

Parágrafo segundo: Os docentes m exercício na USP serão
disponsadüs das exigências referidas nos incisos 111. ÍV e V desde

que as tenham cumprido por ocasião de seu mntrato Inicial.
híágfafo terceira: Os ndídatos esüangelres serão dlspeEt-

sados das exigênci s dos Incisas IÉI. tV e \4 devendo conlprowar
que se en oMíam em sua situação regular no Bíasil

Parágrafo quintal: Caso ü candidata não satisfaça ã exigên-
cia do indso 11. e cksde que não pertença a nenhuma categafia
docente na U SR poderá requere sua inscrição como especialista
de recanheddo wlot nos temos do parágrafo prtmeiío do
artigo 80 do Estatuto da USP. o qup deperlderá da aprovação de
dois terços dos n embfos da Congregação.

Parágnfo sexto: No ato da Inscrição. os candidatos porá
dores de ecessidades espe(país deverão apresentar sclíl(ítação
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ambas as panos, poderá spr admitida Q diàlago. que não deverá
excedem a 60(assenta) miou os, poí examinador.

7. Aa têmino da aprKlaçãa das piavas. cada andidatü
terá de cada examinador uma nata final que será a média
ponderada das notas Faf ele mnferidas, observada os pesos
fixados no Kenl 3

8. Âs notas das provas poderão variar de zero 8 dez. ccm

aproximação atê a prime fa casa decimal
y. - O ruulÍado do concurso sela proclan a pela comissão

lulgadaía imediatamente aWs seu tãmím. em wssão públia
la. Serão considerados habilitados os candidatos que

ob$veíem. da maioria dos examinadores. nota final mínima sete.
} 1. Â Indlação dos mndidatas será feita Wr examlnadoç

segundo as natas par ele conferidas;

1 2. Seíâ pwposto para nomeação o candidato ctue obtiver o
maior número de indic cães da canllssão lulgadara.

1 3. A posse da candidato Êndtadü ficará sujeita ã aprova-
ção em exame mêdo(o r gizado pelo DepartameMo de Pwlcias
hlêdicas da Estada - DOME. nos tempos da brigo 47. Vi da lei
n' }G.261/68

1 4. - Ã nomeação do docente aprovado no conuíso, assim
como as demais píovidênc as d«orrentu. serão regidas pela
termos da Resolução 7271 de 201 6.

t 5. - O docente em RDIDP devera manta Veicula empre-
gaUcio exclusivo m ê USE nas temos do artigo 197 do
R pimenta Geral da USR

t6. - o concurso terá valld2(k imediata ê será píaposto
para nanleação somente o candidato indicado para o cara
pos o em conclirso

17. - O mndldata será anvKado paí posse pdo Diário
Ofídal da Estada.

Maiores informações, bem como as normas ?eítinentes ao
concurso. encontram-se â disposição dos irlterundos na Ass:s-
tMcla Técnica Académica da InstWt de Ffsl4:a da Universidade

de São Paulo, no endereço anima ceado.
São Pnu[o.]8 de ]u]ho de 2üt8.

Divulgar amplamente
Juntar ao processo.

iü FÁadalena Salgado Bermudez Zeltum
As:lsiei)te Tóci\ic3 Acadên\lco
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