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UNtVERSiDA8E DESÇO ?AULA
eletromügnêtlca. Efeito {ütmgê&ko. Energia e {nümertto dc

otan. Raíw X pfoduzÊdos no freamenío de elÉtrons. Efeito
Carnptün. E)#açãü de raia-X. Dualidade Dada eletromagnêtiEa
-fótün. O modelo a@mka de Rutherfofd e ü prabfema da esta-
bilidade da átomo na fÊsl a clássica. O modelo de Eohl IÊ. D
caráter dual da matéria: paNcula-ürtda. húêctiEu € ondas. A
hÊpótew 4e de BrügiÊe. A alilefiêncÊa de Davlsson e Germes.
Discussão da elqleriÉncÊa da fenda diipla mm fótaíts e eEê@oas

llE . A wecârtüa ondulatória d# Schrüedinger. Partes de andas.
O principio da incerteza. InleWfeeatãü llrababílbtica de gom
Uma equação de mda pa a as 'arBdas de elêtrons'. A equação
de S(hroedinqe{ dê@ndente dü tema em uma dimensão. Solu+

cães en«ã ondas planas e principia da superposÊção. Probienms
unÊdÊmensianais esüdoilâflos: estados ÊÉgadüs e empa:hameato.
Valores esperados. A equação de SEhroedinçer em três dln«}en.
iões. PaRÍEula na caixa cübla. DegerteíescÊncla. A n gnl a
quãrltÊca Ê o aterro de hldrügêrlio.

t) {üncufso seíâ regido pelo dispwtü no Estatuto e na
Regimento Geral da Unhersldade de São Pau lo e nü Regimento
do imtituto de Física.

1} 0s pedidos de insaiç& deverão ser feitos excÉtisiw-
mertte, po{ meio dü ÉÊrtk httpsJ/ UWdigitai.usp.bíí gr/ admÊssaa
na perfcdo acima indicada, dependa o candidata apíeserÊlar
requeãmento dirÊQêdo ao Dlmlordo instÉtüo de física. contenda
dados pessoais e Departamento a que concom. anexando M
seguintes dücumentüs:

1 - memorial cií unstancÊada e cümflrüç'açãü dos üabalhm
publÊc8dos, das at#idades re IÊzadas peünerttes ao {onculso e

das demais infarmüções qm peminm avaliação de seios mérb
t%, em formato dighl;

11 - pwleto de pesque ;
111 - proa de que é pagador do Htulo de DwEor outorgado

pela USit por ela !ecanhecídü üu de validade nacional {hente
e vem);

IV - prova de quitação com a serviço mÊlttaf para andldatw
do sex mascuiirêo Ifrente e Tema);

V thulü de eÉelhr(frente e ve ol;
VI {ornDravantees} de votaeãa da ülüma eleição. pra /a de

pagamento da respec:tava multa ou a detida jusüHcativa
hrágrafo pdmeíro; Elementos comprobaeórias da memorial

refeüdo no clsü 1, tais como maqueÊe$ obras de arie au outras
rnateíiaÊs que nêü puderem ser digitalizados deverão ser apíe-
sentadw atê Q ükímo dÊa Útil que antecede Q }rtÉclo do conwna.

hragrafo segunda - Ê de responsabilidade exdiisP/a da
candidato. a veãfícação dü in@gãdade dos arquüas ertviadüs e
dÉsponÊbÊllzados no link wpracitadü

Fbrâgmfo teíceiío: Os downtu em exKcÊtio na LãSP grão
dbpençados dw wÉgMçiüs whãdas nas íwisüs ]V e V e V]. desde
qlie as tenham cumprida por ocaÊão de wu «}ntrata inidal

hrágrafo quaão: üs candidatos estrangeiras serão dlspen-
ndos das exigências düs incisos IV e V e VI. devendo comprovar
que se enconbarn em situação regular rlü 8rasi]

hrâgrafo qiiin o: O candí&w eürangeiro aproado na
cancuíso e irldkada pan o peenchÊmertta dü algo ü }mderâ
domar posse n apreserltar vista Eemporêdo ou }lemlaneate que
Êaciilte a exeKicio de aehMade remunerada no Brasa!

Fbrégrah sexm= Na aiü da insaição, üs candidatos pafta-
dores de necessidades esÊlecÊaÊs deverão apresentar salÊcitagc
para que se ptovidertcÊem E condições nKessârias para 3
realização das provar

Fbráarafü sétimo: No ato da inscrição. o candidato estrart-
gelí poderá manifesta( pof eucíito. a Intenção de realizar as
provas na língua inglesa, nos ermos do paHgrafo 8' dü artigo
] 35 da RegimeaÍc Geral da U$?. Os {ar ieúdos das provas reali-
zadas nas IÉrlguas inglesa e porügu n serão idênticos

2.As Imcrãções sebo julgadas pela Ccrtgregação do Ênstttu-
© de fIBRa, em seu aspeciü formal. pubtkando-se a dKisão em
edita!. O candidato terá a inscrição Indeferida se a docunleRtã-
çãa exigida para a insc«ãü esüvef incorapleta.

F'arágrah Érlica - O coreano deveíâ lealkar-se no preza de
cinta {]8} a certa e vinte(]20} dÉaç a contar da dau da pubÊÊ-

caçãa no Diário oãcÊal do Estado da aprovação das inscrQõu,
de acordo wm ü aítÊgo 134. palágfafa Único. do Regímen o
Geíalda USP.

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

INSTITUTO 0E FÍSICA

CONCURSO PRQFE.SSCR OOUTaR - i FASE
Edital n' IF-68J' 2019
ABERTURA DE eNSCRiçaES AO CONCUR$Q PaELiCa BE

HTULOS E PROVAS VÉSÃND© D PROVIMENTO DE Uhq {aI)
CARGO DE ?RBFESSDR DOU}QR F{D DEPARTAMENTO DE F{SÉ(A

EXPERihlENTAL DO INSTITUTO DÍ rfs!(A DA UNIVERSIDADE

DESAOPAULQ
0 Vire-DiíeEor do instltuta de fisÊca da Universidade de São

F'aub. toma público a todos os inüfesndas club. de acordo mm
a decidido FI Cangíegação na Sõ0' sessão ordinária realizada
em 28/ 11/ 2019. es afãs abertas. pela pnzü de 9c ínüvental
dias. entre as 8GhQtmln da dla t3 de dpuEríãbFO de 2ülg e
as 23h59mÊn da dla il de março de 2G2©, {de acudo mm ü
Hodria Ciida} de BrasíiÊd. as inscrições ac Concurso E'ilblíco de
Títulos e ?rol.'as para pmviímnto de ü} {um] carão de PrtiÉessür
Doutor. deferência MS-3. em RD}BP tRegime de Dedicação
Integral à Docência e à Pesquisa), tara/ cargo n' 1234960.
cam ü nlârio de R$1 1.C$g.1 7 Conde rnÉI sessenta e nave cais e
dezassete centavos} mensais. junto aü Depaftameritü de FÉslca
ExperirnenEal. na área de "Física Apfl ad cüm feixes 18nÉcos e
Radiação'. no ambito dá hftaria GR 7512/ t9, aw termas da
aít. 1 25, paíâgíafo ]'. do Regimento Geral da 13Sq e o respectiw
programa que segue:

Física 1 {93ü21]$): Leis uoítas e dormiria de wlldade.
Dimensões das gnndezas físicas. sistemas de unidades e ordens
de grandeza. CineíMtica vetwiaÊ. Movimento circulam Ccnmltn
de {org e leis de Nev-'ton. forças de atri©. Trabalhe e emergia
mecânica. forças mnservativõs e eneígía potencial. Connívaga

da energia. PotêKia. Sistemas de partículas antro de m:asn
Cünsewação do momento llneaE ÊmWlw e colisões em uma e
duas dimensõu. Cinemâtica do corça rígida. largue. momento
de ÉMrtía e momento angular. Consennçâü da müluenio angu-
a{ e dinâmica dm carros ügÊdos.

física }í (4]02}{2.}: QKllações hamlânka. amoítKida.
Êoíçach. amora dda-forçada. Ressonância. Ní4ões básicas da
eo ia da elasticidade. Ondas em ateias eÊãsticas. Ref:eüo

de ondas. Slipeíposíçãa de rodas. ÉnteHerência e[)Éfraçãa.
Batimentos. Ondas cün$nadas. Propriedades das gases {ideal
e real} e abamas relações entre grandezas maüluscópims e
mlcíascópÊas. Pümeira [ei da TeímodÊrkâmÊca. Conaüas Êmp
Êanies: Calor Trabalha, Energia Interna e Enta©ia. Segunda Lei
da TemodÊnâmka. Canceit Importantes: EnBapia, Energia
LÉvfe de Gíbbs e feelmhoh. Apltuçães: mctoíe« mMgeradüíu.

FÉsi(a Experimenü} V {430231 3l: ExperãêncÉas que hn-
dameritaran a fofmülação da hlecênica QuàntÊca. Através
da realização de expedmentos cümpÊexos, que íequerenn a
realização sistemática de medidas eWeümentais e suas com
loções: t. praticar tomadas de tidos cuídadons e sãsiemâiius
2. autamatlzar os experimentou; 3. mneEacionar conjuntos de
dados independemes de forma a eKraíf uma ÊnteíWetaçãa $sica
rnab arnplexa: 4. desenvoher a artülise crKica d© conjunta de
dados. Para Q üatamenlo de dados. aperfeiçoar os conaÊÍas de:
! . simulações experímenüb método de hqonte Carão; 2. ajusta

de funçõn gene kas e não lineares. Método de máxima verüs-
sinnlihança; 3. anâ lin de dadas correia(Êonados ((wariãnciaj; 4.
propagação de incertezas com covarián ia r ire parãnletros; 5.

eHrapülaçãa de cur /as; 6. üatamenta de gnndes volumes de
dados: 7. iKertezas ststemâiÊcas de medidas. Para B análise. sfít-

@se e apresentação dos resuÊiadüs: 1. eiaboíaí sínteses de expe-
rimenta. selecÊonanda adeqliadameníe as informações obtidas
e correfacbnando-as com medidas pnviamente realizadas; 2.
elaborar apresentações orais de resultados experlnle tais

Física Morfema 1 {43ü0375j: Revisão dos problemas em
aberto da fÍsIca do anal do se( XIX. 1. Carâte{ dual da radiação
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3. As provas constarão de
i- }uÊgameníü do rnemürÊai cüm píüva pública de aquíção

peso Dã {qu tr ;
IÊ - prova didàtica peso a3 etrÊs)l

IÊg - prova do pfüjeiü de pesquisa pesa ü3 Ctrés}.

Fa úgrah prÊmeifo: A mnvwação du iriscriEos para 3
realÊzaçãü das pr vas será publiada nü DÉâriü OÜECÍal (h Est.ada.

Pa âgrafo ngunda: Os mndidatos que se aprenntarem
depois dü horário esübeÊKido nãc padefêo reaflzar as provas

4. a iuFgamentü da naemoãal, expressa mediante nata
global. Êncluindu arguição e am! anão, deverá refletir ü mérito
do tarEdÊdatü.

Paügrafü Único - Nü }ubamenta da memorial. a omÊssã 3
apruiaíâ: Ê - produ(ão cÉeneifÊm. literária. fllmóüca Oli aítÉstica
ÊÊ - atividade didâtÊca unÊversitáóa: 111 aíivÊdades reÊacÊonadas à

prestação de serviços ã mmunÍdade; !V - atividades profissionais
ou OÍJkaS, quando far o caso; V - d@hnlas e as dqnÊdades
univefsiüãas.

5. A prata dÊdêtica wü plhÊica, i:om a duração mínima
ée W {quaíenia) e mâ çÊma de 6ü {nssen al nlÊnutos. e versará
sôbre a programa da área de cürthecÊmen ü acém mencionada.
Rios termas dü ürügü 1 37 da Regimento Geral dü US?.

a Comissão Jul©dara. [anl base nü programa do

cünalíso, organizará uma lista de IO {dez} post s da qiiai as
carldÉdatas tomarão canhKlmenta liwdlatanlente afins do
soneto dü Ponto;

11 - o candidato poderá propor 8 su&tÊtulçãa de pontos
inlediaMmente após toma r cc)nhecimentü de nus enunciados,
se entender que nãa i)eítencem aa píügmma dü concurso.
mhertdo â cümíssã julgadüra dKidií. de pia:lo. sobre a proce-
dência da alegação

IÉÉ - © sorteio do ponta: será feito 24 {ünte e qãiaüo) floras
aria da íeaÊlzação da prova didâtica, sendo vedado can:di-
dato renunciar a esse prazo;

[V - o candidato poderá iiüiêzar o nnateria] dÊdâtÊca que
julgar necessário;

V - w a número de i:andidatos [n exigia, eles serão d]vididüs
em gmpas de. no máximo. ü3(três}. obsemada a ardem de
Inscrição, para fins de sorteio e realÊzaçãci da piava.

6. A apíesenHção do PíüPta de PesquÊ© será feita na
forma de dialogo. nãü devendo exceda $a {nssenla} minutas
para a mtalÊdade das examinadores e 6Q (sessenta} minutas
para o caítdÊdato.

1 - Ma avaliação do praceta de pesqíiisa deverá se{ consi-
derada sua adequação âs linhas de pesquisa da 13nidade. wãl
enquad cimento à área de aMação dó depaítamenlo e sala
orlgirtalidade e viabiiÉdade à leia da infraestrutura exi«ente na
Unidade.

7. Ao término da aprKiaçaa das provas. cada candidata
!erÉ de cada examinador uma nota final qiJe será a média
ponderada das notas pür ele conferidas. obnrwdw os pesos
ümdos no üem 3.

g.As notas das piavas poderão variar de C) {zeío} a10 {dez}
[om aproximação até 8 primeira casa decimal

9. O resuÊtada do á:oncuí$ü lera Wmíamada peia camíssão
juÊyadonü âmedlatümente após seu terREno, em sessão pÉbÊica.

1 0. Sebo consideradas habílihdas as candÊdatns que übE&e-
rem. da maÊürãa düs examÉn d reç nata final mínima 7.8 {sele).

1 1 . A indicação dos candidatos será feita por examÊnadw:.
segiinda as reais par eÊe conferidas

1 2. Será proposto para narneaeão ü íMÊdatu que ubtiwr ü
rnaÊor nllmero de indicações da ConaÊssão 3uEgadom.

] 3. A püsw do [andÉdãa indicado $Éará süíeita à apíova-

®. 11Éc:tí:.aÉllil Hlnaá hlerütio.IKh } ã.tlllBl-HI

UNIVERSIDADE Dg $ÃO PAULO

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

INSTITUTO DEFISICA
!NST]TUTO DE FÍSICA

lteti$caçãü do D.O. E. de {N.12.281 9
Mo Edãtaí iF-68J2a1 9 referente ao C neurso de }ítuEos e Frc'-

vas üwltda a provimento de um cargo de Prafessof Douto! lun o
ao Depaúamento de física Experimental. ande se iê: " ... erâtre üs
C)QhQtmÊn da dia ] ] de dezehbfa de 2 ] 9 e a$ 23h59mia da dia

}0 de março de 2020, {de acoídü com o Notário Ofidal de gra-
sÊ[Êaj--', leia-se; ".. entre as 80h0] mÉn d© dta 1 3 de dezmlbrü

de 2C[ g e as 23h59mÊn da dÊa ! ] de março de 2a2g. {de acordo
cam o Horáão O$clai de Braíiia},.....'=

Exclua se a dtscÉplina 'í:inca 1 (43821 $1): Leis, tmíÊas e

domínio de validade. Dimensões das $randez físicas, siçte-
nlas de unidades e ordens 4e grandeza. Cinemátíça vetüíÉal.
Movimento drmlal Corlceita de força e Eek de Newton. forças
de atrito. Trabalho e energia mecânica. forças conservatlvas e
enugÊa potendal. Conservação da enKgÊa. Potência. distem s
de paRícuãas e centro de Russa. Conservação d© monlenlü
IÉtneür. impulso e cüElsões em uma e duas dinlerisêes. Cinema-
teca da corpo agido. largue. momento de }néída e mcnleíltu
angular. Connlvação do monlpnta angular e dãnãmica das
carpas rlgidoã'

Divulgar amplamente.

Juntar ao processo.

Mana Madalena Salgado Bermudez Zeüum
AssisteMe Técnico Académico

lçi{ :ali.':x

çãa em exame mêdÊco reaÉbado ?elo E)epaüümenia de i'eíícÊ s
Médias do Estada - E)?fdE. nüs termos do Algo 47. VI da Lei
r\''ÉO..261/ 68.

14. A nomeação dc doente aprovada na watursü} assim
como a$ demais píavidêndas deão í nÍes. serão regidas pebs
termos da Resoliiçãa 727{ de 2816.

1 5. O docente em R DEE)P devera manar vínculo empregat$-
cio excessivo com a U5P. nu termos do adio ]97 do 8egirnenEO
GefaÊ da USP.

1 6. O r.oncuKa {efá \alidade imediaü e será Wapestü para
nomeação sémen rkdÊdata Êndie:adü para Q urge pasto
e ÍR (0nCU:Í50:.

1 7. O candidato será torÊvocado pura passe pela[)Êârío
üãcÊaÊ do [südo

hqaiares informações bem mmo as manhas pef6nertÍes aü
cuncilfso encontram-se â díspüsãção das interessados na Assis-
!ência Técnica Amdêmica du !nstituto de Física da Universidade
de 5ãa huÊü, nü endereço acima citado.

$ão htJIO. a3 de dezembro de Ztll g.


