
quinta-lelri. 12 de iullo de 2018 Diário Olival ?odes lxKullvo . Seca lia aula,12811271- 177

5.1.4. Â$ ia{ çã efe u das du aí te o FfÍodü de mn-
sulh i3üdefão çe{ {llfiadas na de(wfw da piava. devatdõ 5ef
feitas em parei mbdcado pe:a Cümiçsãc de Sebçãü e anexadas

5,1 .5. A prova. que $efé lida em sessão publica pelo candi-
dato, de'/efâ s'$r íeWoduzida êm cõ@a$ que serão enüegua m$
mem&üs da CaMssãa de Sdeção. M $e b8 & wssãa;

5.! .6. Cada prova $«á avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção. }ítdividuaÍmmte.

5.2, A proa didá ica saá pübiica. com ã dura ã© m Rima
de 40 {quaíenta} e máxima @ $G $ s$enü) minu{«. e wn:arà
sabre o pfagram â se da píatesw s !etãm. aa$ {8finos da ãd,
] 37, do Regilmnto Gefa] da US?.

5.2.} . Q $a eia do ponto será feito 24 {vinte e qu3&a} hwas

antes da realização da prova d#dâüca;

5.2.2. 0 candidato p€1defá üti içar a material dldáeico que
iuigõr necessária.

5.2.3. O andidato poderá propor substiüiçãa d% pontos
llTtediaQmente após tomar conh«isento de seus enumiadm.
se entender que nãa }wrtmcem M pfagíama da pocesço wie-
{ivo, cabeítdo à (Qmãssãa de $ 113çãa deeidiE de Rima, süble â
p«edência da afega$o.

5.2,4. Os carldidatos que $e aprewntarem depôs da hoiáíÉo

e$ beieddo não poderão íeaiiz í as provas.
5.2.5. Se o número de candidatas ü exlglC des s fão

dividida em gmpos de no ÍTéximo kês. obs?Nada a andem de

Imcrlçãa. para gins de soHeía e realização da orava
5.2.6. As natas da Fava didáüca serão âtübu d $ aras o

érmiaa das pfwas de !odes os candtdatw.

6. Qs pesos das pfü'/as $ü a$ mesmo esta!»tecidos aa
Regimento da Unidade q pa a Q cál(ulo da média individual, a
Sana dos país swâ ü que ante de divisão.

7. Serão considerados habilitados oç candidata que lun
çarem, da maioria das examinadoru, nata mínima sete.

8. A (ombsãa de $eieçãa deve definir a prilneiía mioada
peia maioria dm inda(anões dos membros da Comissão. Exduido
o pãmeira calomda, ã Comissão deverá. dentre a$ candidatas
remanuceníe$. escoihe{ a seçlundo calhado Wla imiaüa das
Irldêcaçõm de seus mefTl&as, e afim, $u4:essiv3H80tê

9. Ém caso de empate. ã Comissão de $eleçãa Wocederá
aa desempate cana b e na médl giaba{ obtida por cada
undídata.

]0. 0 Wagfamõ base do M eso seietivo será Q scgujníe
fisi(a i(43ú2}11) - i.ds, teaÍas ê domínio de validade.

Dimensões da g andezas físicas, sis en\as de unid8dts e Ordens
de grandeza. Cimmáüca vetoãat. &4o@mento circula Concdta
de força e leis de NevHan. f:6rças de atüto. Trabaitw e energia

mecânica. faças conwwBüvas e energia }»teacial. Can efwção
da energia. ?otênch. Sistemas de parücuias e centro de nu$w.
Consewa$a da n ameno iineaí; impulso e colisões af uma e
dum dimensões. CinemàHm dü carpa doida. TorqBe. manlento
de inéída e momento angular. Comewação da momento angu-
lw e dif ám ca das carpas rigida&

físka ili(43a221 ] } - tei de Coülanib. aRFa métrica. }ei de
Gauss, polewÊai eietí ético. caç dtâ a e díeiétrjcas, wrí8n-
!e elêtlica, comi» magnétia, força de Lorentz, }ei de Ami>êre,
leÊ de faraday. íflduthda, materiais magnéticas. dfcuttm, equa-
ções de Mawveil nm fafmas difeíencÉa! e integía}

1 1 . Ê de responsabilidade do candidato o acompanhamento
cla aodaíílwto d© prKesso sdetiva. pa{ meia de ace$w aa ink
httWWusildtgihi.uspbí/gí/admissão?cadmnu=8S8a, à página
ÊnsüQciona! do instituto de fbica ê às piülicaçães m Oiáí a
Ofidai do i;atada de São Paulo.

Universidade de São
Patilo

UNIDADES UfglVERSITÂRIAS

INSTITUTO DE FÍsicA
ABERTURA DÊ ilgSCRICÜES PAGA PROCESSO S:LnlVO

SIMPLIFICADO

EDITAL.!g/2a}8
O Direlaf do instituto de ffs dü Universidade de São

Pauta {oím pública a ttidos M inteíssados tluq 'ad refe-
rendum' do Comeiho Têmico-Admlnistntiw(CTA), esUáa
übüKaç pa{ 07(nte} din. m peHcdo das 00hDlnún da di&
1 3/a7/2a1 8, à$ 23h59min do dãa 1 9m7/20{8, as insalções lura

n píKesw seletiva Faia a contratação de 01 {um} docente po{
prazo deíeminade. wma P ofessar CmÍíaiade li!(f4S-3.1).
com salâdo de R$ ].877.43. referência: mês de malaio de 20}8.
com }ameda de ]2 {doze) t was senunais de trabalha, jorro
ao üepaMmenta de física dw Ma eHais e Mímica, na &ea
de físka da hlatéda Condensada. nm terem da Resolução n'
S.872/1 õ aitefações pastedofu, bem como da Resdução n'
73$#1 7.

Os membro da Comissão de Seleção suão Indicadas
peb CTA da Instinto de física aros a término dü peliodo de
}nsdções e de awrde cem a$ teímw da Resdução n' 7.3$#i 7.

2.{)s pedidas de inscrição deverão ní feita, exdu-
sivamentc por mdo do $ink hRpsJfuspdlgitai.usp.bf/gr/
admissw?mdmnu=8S8a, na peiieda Mima indiado, devendo
o candidata apruenlar requerimento diãgido ao Diretür da
Instituto de físi(a. cwteíido dados peswais e Área de c nhe.
cimento(esp«iaiidade} a que cmccfre, acompanhado das
seguinte dammentu:

1. Dmumento de identi$mçàa {RG, RNE oil pasapafte);
11, CPf(para candidatas basileira);
111. orava de que é paftadar do título de D tac wtargado

oti recanheãdo pera USP ou de vali€1ade naimal.

2.1 . Não nrãa reabidas iasaições peia {oneÊa. e-mail, fax.
ou qualquer outro meia

Z.2. }ia ato da imcóçh, o$ candidatos paftadwes de
necessi(!adu especiais dweráa a?resentaf sdicitação para qw
se provideKiem as calldições nKessárim para a í aiização
das prova.

3. O píKesw $eieüva terá validade imediata. exaurindo-se
com a eventual CQnüat.Xão do aprovado.

4. Âtribukãc da função: Q candidato aprovada. ao ser con-
hatado, deverá minis+aí a$ disdNinas a serem atlit)uídas pda
Comissão de Graduaçàa.

5. Â seieçâü se â realizada seguilldo chtêã oqelivox pür
meio de atribui$o de l\aias em piavas, que serão realizadas em
uma únka fase. w seguinte conformidade:

1. Piava EKãta {peso 3}
11. Prova Didáüca {peso 3}
5.1 . A píow escrita. qiie versará sabre o p agfama base do

pímesso $eleiiw. nfâ realizada de acorda com o digosto no
artigo 13$ e wu parágrafo Único do Rqifwnto Geral da US?

5.1 .1 . A Comissão de Seieçãa organizará uma ibta de dei
pintos, om base no programa do pfKesso nletiw, e dda dará
cona«imensa aos candidaio& vinte e qmtro horas antes do
soítüia da ponto.

5.1 .Z. Sorteado a puto. inidõ-se o piNO 1mplonagável de
dn hwas de duração da prova.

$.1.3. Durante sessenta Mnutos, após o sorteio. será
pemitida a consulta a }ivícs, pedódicw e outros dommmtos
bibliagíà$cos de um pübiicq não em meio eleaõnica. que Q
andidata tiver levada pata o imal da prova, da qual não lk
será permitido ausentar-se durante esn podada.
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1 2. O nâo comparecimento do candidato às prova progra-
madas imNicará automat#camenie sua desistência do prwuso
seie&iva

13. O relatório da Comissão de Seleção nrâ apreciado
pelo CTA do Instituto de fisim. para ülns de homologação após

1 4. A mntntação será pa prazo det minada e vigorará a
partir da data da exerdda e até 3}/1 2/201 8. cüm possibilidade
de prwíagações, desde que a soma dos pedaços não ultrapasse
o paga de dd$ anal

}S. õ$ dacenies mn raiados poí prazo determinada fica-
rão submetidos aü Esta u o dm SeMdmcs da Univerçidõde

de Sãa Pauio e üncuiados ao Regime Geral da Previdêwia
modal - R$PS.

1 6. $ãa condição de õdm#ssãa:

t. Estar ap a no exame i71êdica pr&admisimal realizada
peia U$P;

11. Ser autorizada a acumulaçáa. caso a candidato exnça
o { a carga, efT}Wega m função püblicê;

111. flo caso de andidato estrangeira aprovado no po-
cesso nletivo e convaodo para contrataçàQ apresentar visto
temporário w peímanenle que fKul e o exerdcáa de at#vÊdade
remunerada no grasí!.

Maiors infwnações. bem como as normas pertinentes aa

pfwesso seiedw. ncünir8M..$e ê dispwi@a das iniefeswdas
n Âssistênda Ac8dêmica da mtituta de fÍsÉw da UnivefçÊdade
de Sa ?auto.

Sàa ?aula,]t dejutho de 2G}8.

Divulgar amplamente

-Juntar ao processo

ASSISTÊNCIA ACADÊMICA/fFUSP


