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U FqlVER$fDADE DE SAO PAU LO Fhragrato segunda É de rupansabilidãde excluslm do
candidato, a verlfimçâa da integridade d% rqu vos enviados e
dispanÊbÊllzadüs rla llnk supracitado,

Parágrafo ter(eito: Os duen es em Crer(íciü na li5P wíão
dispensados das ex4ê ias mfefidas noç incisas IV e V e VI.
desde que as tenham ungido paí ocasião de seu contrato

Parágrafo quanto: Cs undldatw estrangeiras sebo dÉspea-
sadüs das exiyéndas dos inca $ ÊV e V e V]. dependa tome){üvar
que se encanÍrarn em situação regiiiar no Brasi].

farégra q tinto: O candidato es aageiro aprovada no
concurw e indicada para o pmen(hÊrnento do mígc só píHerá
hrpar posa w apresentar vista {em;nrádü au permanente qiie
Êacuite o exeíctcÉo de atividade remunerada na: 8íasÉI.

Fhrâgra sexy: No ato da ânscrtçãü, w andida®s ?üria-
düres de necessidades espeeÊais devera a? ewaüf wEícitaçãü
para qae $e WovÉdencienl as condiç@s Kessârlas para a
walÊzaçãa das provas

Parágrafo sétirnio: No aÍa da ÊnKriçãü, ü candidato estran

geiíü podem manifegaE po{ esMto. 3 intenção de reaikar as
provas na língua Inglen. nas temloç da parágrafo 8' do arbga
1 35 da gegimenb Geral dá 135P, Os (aneeüdm das provas {eüli-
zadas nas ÊÊnguas inglew e portuguesa serão Idênticas.

2. As insalções serão ulgadas pela Congregação da Erãstitu-
eo de física. em wu aspedo formal. publicaíEdo-se a decisão ern
edital. O candidato lera a inKfição indeferida se a docurnenta-
çãü exigida para a Inscrição estiver intümpkta

hr qrah único Q conciifsa deieíâ realizam-w íto prazo de
anta {3ó} a ente É vinte {}2©) dias, a contar da dam áa publi-
cação rto Diário Oficial do Estada da aprovação das inscriçõu.
de acordo cana o aítigü ]34. parâg afü único. da Regimento
Geral da 13SP.

3.As ?rüvas constarão de:
1 - julgamertío da memorial com piava pública de afguiçãa

peso O+ {quaaoj;
11 - prova didâtÊca - !»se ©3 {ETÊs)
111 - prüvü do prole o de psquísa - pesa ü3 {trÊs}
nrâgrafo primeira: A cc)nvocaçâa düs Ênscdtos Faia a

reaÊbaçãc das provas será pubiÊcada rla Biâfáo üficíal da Estada.

Fbrâgrafo seWndo: Os candidatos que se apresentarem
depois da lwrâNo estabelecido não poderão eallzaf s provas.

4. O julgar%eMü da ilwmürial. expressa mediante nata
glaba!, ÊrtcÊuindo alguqão e avaliação, dev fâ íefletir o mérito
ü band Idatü

Parágrafo Única - Nü Julgamento do memorial, a mmêssãa
apreciará: Ê - produção clenUflca. líterâda. filcsófka ail artística;
1 - at&ida@ dÊdâtÊca unüeNtâria: ÊÊI - aeivldades {elaciaítadas ã

H staçãc de servKos à comürtidade; Êv atÉvidades píoÍissbriais
au outras. quando for ü aso; V diRIam s e outras dignÊd des
unÊversitàrÊas.

5. A prova didâEica será pública. com a duração mfniína
de qO iquürenta} e m:alma de 6G $essen mÊ umas, e venarü
sabre o programa da âíea de wnheclmento acama meílcianada.
nüs tempos do artigo 137 do Regimento Geral da U5P

a Comissão Jülgadüra, com base rlo prcgrarna dü
concuf$a, organkarâ uma Êlsta de lO (dez) ponto% da qual os
candüalüs tomnaíão (onhecÊmento imediatamente antes dü

sortes da parto;
il - ü candidata paüfâ Elropor a substÊEuição de pontos.

inítediatamente após tomar tanhuÊmanto de sem enundad)s.
se entender que nãa pente cem ao pwgama do concurso.
cabendo ê coúiuãa jülgadora dKidiç de cano. sobre a proce-
dência da alegação;

llE - o sorteio do ponto será feto 24 {vinte e quatro) horas
antes da íealizaçãa da prova diütÊca. sendo veado aa candh
date mr unciar ã esse prazcl

IV - Q candidata püderâ }itiilzar Q material dÉdático que
julgar nuusáría;

v - se ü número de cândida os ü eKigÍq eles serão dhidldas
em gmpüs de no máxima. 03 {©és). übwwada a ordem de
inKlição, pan fins de sorteio e reaEÊzaçãc da prova

6. A apipsentação çkp Projetü de Pesqut9 feri cita na
íwma de diàÊago. não devendo exceder $8 $essenta} minlRQS

inifiai[

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

INSTITUTO DE F!$1CA

CONCURSO PROFESSOR DOUTOR - i FASE

EdlÊaln'ÉF-7Qf2819
AgEKWRA 9E INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICA DE

HTULOS E ?RnVM VISANDO a PROVIMENTO DE UM (GI)
C4RGG DE PROFESSOR DOUTOR NO BEPAmAhqE$JTB DE F{SÊCA

NI.ATEMÀTÊCA BB fFISTÊTU}U DE FÍSICA DA UFltVERS}DADE DE

SAOPAU[Q
ü Via-i)irei r da Ênslüu&o de flska da Universidade de São

FbuEa. tuna pÚblIca a !adüs os interessados qíie, de acorda cam
o decidida pela Congregação na 56ü' nssão aídlnâíia realizada
em 28/ it/ 28]9. esü8o abertas, pelo preza de 90 (noventa)
dias. entre as 8ühQtmln do dla }3 dé dezembro de 201g €

2]h59mÊn d dla t de março de 2a2a, {dn acorda com o
Horário (McÊal de Brasliia). as ÊnKrlções aü Co urw Públko de

Tjtu[os e Pín\ías para pravimeniü de 0] llim} mrçü de Pmfeswr
[)autor rehrênda N}S-3, em RDÊDP {Regime de Dedicação

Integral â Docêada e à ilesqliisal. daraf ca gü n 1234986.
[om o m]áriü de R$1 1 .0$9.]7 (onze mÊI sessenta e nove reais e
dezassete cerlíavw) mensais, !unto ao DepaRameníü de Física
Matetzâ$ca. na área de "óptica nãü Linear Experimental em
[)ãererstes Escalas de Tempo', no âmbÊio da Parada çSR 751 2/
19. nos E8rmm do aR. 1 25, parágrafo I', da Regimento Geíai da
USe e o respectüo programa que sequ;e

Eletíarnagnetbma } {43ü23ü31: 1 . Equações de FBaxvfeli no

vácuo. 2. Potenciais eletramagnêücos. Eletrüslâtica no vácuo.
Equações de Polsson e Laplace. Magnetostâíica no vácuo. 3
hqateriais dklÊ ricos e magaêtÊcm. Equações de Mawfell em
rnebs matedaÊs. Relaçõu {onstiütivas. Indução eiehomag-

nêtica. 4. Energia eletrwtátÊa. e magnetoslãtica. 5. Ondas
eleiromWriétlcas. Vetar de Poynting. Supeípasíç8a de onda
Pacotes. relações de incerteza e velücldüde de gmpü. Reflexão
e {etmçêü de ondas eletiomagrtêycas. Equações de ondas cam
fontes. Hadlacãü de diuab asdlante,

üetõinBÜ IM'li(ããa2304l: t. Pmpaga@c de ondas
eietramagnêtlc s m meias {ondutams e isaÊantu. BeBeRão e
refmçãc. Oispeísão em meios müteíiaÊs. 2. Ê'ropagação entre
dois espelhos paralelos. GuÊu cle andas e cwidades ressonantes.

3. ürkdas eletromagnêtÊcas es@rlms. Espalhamento da ltlz. 4
%ten(Éak retardados. futenciais de Lêénar&Wiechert. Radiação

de cima caída em moümpnto. Radiação de dPalo oscilante.
Antenas, 5. füriTulação covaüa te das equações de MaxwelÊ.

D {anEurso sela íqÊda pelo disposta no Estatuto e nc
RegÉmenta Geral da Universidade de São Patiio e no Reg:imento
do Instituto de física

1) üs pedidos de inscrição deweíão ser feitas. excltFslva-
nlenie. poí meia do }ink hiípsJ/ uspdigllal.iisp &/ gr/ admÊsnc
no perfo& aEÊma indicado. devendo ü andidato allresen ar
requerimento dirigido ao DlmEor do Ênstiüita de fbica. contendo
dados Fessoab e DepaNanlento a que conmnle. anexando os
seguintes dotunitentas:

1- memorial circunstanciado e campíovação dos trabalhas
publicados. das atividades realizadas peítÉrleMes aa [oncuíso e
ãas den'n s inforn anões qíie @mlitam avaliação de seus mêri-
©q em fürmatü digital;

11- prometo de pesqiiisa;
111 - prova de que É portada do titulo de Da080r outorgado

pela USl\ pw ela ÍKonhecido ou de wlidade nacional {hente

IV - prova de quitação com o Kwita n2ilitar para candidatos
do sexo n)ascuÉinü {frente e vesoJ;

V - tEMIa de eÊeltu Ifrente e ve ol;

Vi - celnaprüvante(s) dê votação da Última eleição. Hcva de
pagame {o da respectiva milita üu a devida justÊfãatÊ\ra.

hrâgrata pdnleÊra: Elementos comprada árias do n3emaüal
íefefÉdo no incisa 1. três tomo maque@s. obras de arte ou atiras
ti2E2ãals que nãü lliidefem ser dÊgüalizadas deveíãa ser apõe'
untadas {ê o ülümo dla Útil que antecede o início do concurso

e veH3o)e
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para a totalidade dü$ examirladares e 6a {wsnnia} mintixw
para o uadidata.

1.- Na avaliação do prometo de puqiiiw deverá sef {onsF
derada sua adequação ài iÊhhas de pesquisa da Unldadq seu
enquadramento à área de atuaçãü dü departamento e wa
üdyiwlidade e üabilÊdade à lüz da ânfraestmtura existente na
Uniüde.

7. Aü térmlna da apreciação das provas. 4:ada candida©
terá de cada examlitador uma nou $naf qiJe será a rrÉdia

ponderada das rlotas por ele conferidas. obnrvados ns pesos
Fixados noiÍerv 3

8..Bó natas das prüws paderãa variar de D keíü} a lü {dez).
[üm a?rüxÊmação aü a privei a a decimal

9. O nsultada do mncurso será poclamada pela comissão
julgadüra imediatamente após seu tÊnnirn, em s são ®blica.

10. Serão considwados hab 11tados os candidatos que
abtÉverem, da maioria das examinüdaíes. nata anal mÍniím
7.0 {sete}

1 1 . A indkação dos candidatos será feita poí exarnínadoí.
gorda as mias pür eie conferidas

1 2. Será proposto para narneaçãa a candidato que {ütiver o
maior número de indicações da Carnbsão Jurgadom.

1 3. A posse do candidato indicado fluía sujeita ã aprova-
ção em exame rnêeêico realizado pelo OeparÍamenÍa de Polícias
Médicas do Estado - DPME. nüs temas do Artigo 47. VI da Lei
m'}0.261/68.

14. A narneação do doente üpíovada no canmnso. afim
como as amais providências demirentes, senão regidas pelos
Wímw da Resolíiçãc 72?t de 2816.

1 5. O docente em ADIE)P deverá manter vlnwb emplegatÉ-
cio exclusão com a Usei nos terras do arüga t97 do Regimento
Geme da U$P.

] 6. O cancursü teia validade imediata e será proposto para
nümeaçãa somente o candidata indicado para o cargo posta
em cancuBO.

]7. O candidato será convocado para passe pek} Diário
D$cÉaldo Estado.

hlaiares Informações bem como as nofmu peítinerttes aa
cüncuiso encontram-se â disposição dos interesudu na Assis-
Êncfa Tónica Acadêmiu dü inühto de FÍsi(a da Un \ersidade

de Sâa Paulo. no endereço Mima (fiado.
Sãa Pauta. 03 de dezembro de 2Glg.

Divulgar amplamente
Juntarão processo.

Varia Madalena Salgado Bermudez Zoitum
Assistente Técnico Académico
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