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INSTITUTO DEFISICA

materiais qua 11ãapuderuTtlsef dlgitalimdos deverãosu apre-

EDITAL - COFiCURSO PROFESSOR DouTOR - 2 FASES

WRtadcs õtê a 31ünnodia Útil blue antecede a inicio do concurso.

EdíÍaln'lf-13/2018
ABERTURADE !NSCR{ÇOESÂO CONCURSOPUBLICO DE
TÍTULos E PRovAS visANDO o PROVIMENTO DE UM {oi}

CARGODE PROFESSOR
DOUTORNQ DEPARTAMENTO
DE FÍSICA DOS MÂTERÊAÉS
E hlECANFCÂDO INSTITUTODE FÉSÊCÂ
DA

UNIVERSIDAOEDESAO
?PULO

O Diíetor dü ÊrtstiMtade fsica da UnivPrsi&dede São
Pauta{orlla pública ã lados os interessados qttQ de acorda com
o dKidida peia congregação na 539' sessão ordinária realizada
em 2WB4/2a18. eseàrãü àbeKas. peia preza de 9Q {novei ta)

diasi entre as 0üh01min da día }5 de junho e as 23h591uindo
dia 12 de setembro de 2818. {de acordocom c Htlrâria oüicíal
de Bfasflia}, as inscrições ao Concurw Público de Títulos e
Provaspara provimento de 0](um) cargo de ProfessorDouÍOE
referência MS-3. em RDlí)P {Regimp de E)educação
integral à
Do(ência e à Puquiw}, clara/cargo n' t2339a4. com o salário
dp R$ 1G.670.76 {dpz mil. seiscentos e setenta {eals g setenta
seis centavos) mensais,junto ao Deparhmentü de Física dos

Materiais e hãecênica.nõ ârw de "Materiais em Escala}Jano-

mêkica'. no ãnlbito da ?oHaliaGR 6937.nas termos da aR.
125,parâWafoI'. do RegimentoGeralda USRe o !espKtívo

llroyíõmaquesegue:
físlc8 Quanâica{43ü231 t ): Evidências para ulDa aes«irão
atómica da matêda. 2. Evidênciasexperimentais para a quõntização da radiação eletromõgnêtlca: a problema do corpo Regia,
calor especi$cc dos sâiidüs, efeito fc ce étri(o. efeito Conapton.
produção e aniqiiliação do par Plêtion-pósiüan. 3. O modelo de
Ruüedard e o problema da esíabilídade das atamos. o modela

?arágrafo segundo: Os docent

en] exercício na USPserão

dispensada das exigências referidas nos incisos 111.
iV e y desde

que as tenham cumprido por wasião de seu contrato inicial.
Parágrafo eíceiro: Qs candidatos rangeííos serão dlspensadclsdas exigências dos incisos lll. IV e V devendo comprovar

que se enconÍrainenl situaçãoregularno Braslí
Parágrafo(luaNo: O candictaÍo estrangeiro apícvadó no
concursoe iridiada para ü prwnchimenla da cargo sõ poderá
tomai posse$e apresentarvisto temporárioou pwmanenteque
fàculte B exercício de atividade rpmunefada no Brasil.

hrâgraÍa quinto: No ato da inKflçõo, üs c ndldalos portadores de nKessidades especiais deverão aprenntar solicitação

para que $e providenciem as cortdiçóes n essáíiõs para a

realizaçãodasprovas.
hrágrafo sexta:Na ato da inscíKãa,o andídato PsÍrãngdro poderámanifmtar. paí es«ito. ã intençãode íeaiízar as provasna língua ínglen. nostermos da parágrafoB" do artigo 135
do Regimento Geíõl da USÊQs conteúdos das provas realizadas
nas línguas inglesa e porMguesa serão Idênticos.

2. iqs inscriçõu serãojulgadas pela Congíegaçãcdo instituto de flslt:a, enl seu aspedo forma!, publimndo-seã dKisão

ernedital
Parâçfrafo Único - O concurso deverá reallzarle

no prazo de

tíirtta (30) a cento e vinte {120) dias. a contar da data da publicação na Dládo Oficial do Estadoda apramçào das inscrições.
dÊ a ardo cam o artigo 334. pafâgíõfc iónico,do Regimento

de 8(ür. 4. A dualidadeonda-partículano casoda radiação

Gefaida USÊ

píeBoinagnêtica.Dilação de raios-X e de dêtíons. Â hipótese

3. o cünwíso saía rwllado segundacritêras übjeÍivüs.
prn duas fases,por mêlü de atrÉblãiçâo
de notas em provas.

de de Brogliee a dualidadeparílcuia-anda.S. %stuladosda
h$ecãrtia Quântica Ondulatória.8. Pacotesde anda. velocidade
de grupo e relações de incerteza. 7. A equação de Schíoedinger

unídlnlensionaldepen&nte do @mpo.[)lscussãode algumas
soluções estacionárias da equação de schraedingeí com potenciais constantes unÊdímenslonais.8. À equação de schfo«iinger
em três dimensões. PaHcula na caixa (übica. Deyenuescêncla.

9. A equação de Schroedingerpara potenciaiscentraise a
solução radial do átomo de hidrogénio na mecânica quântica.

introdução à fÍsIca do EstadaSü1ldü{430Q4G2l:Esüutün

cristalina.Dilação de RaiosX e redefecíllrma. Ligaçõu cristõllnas. Vibrações da rede. fõnorls e propriedades térmicas. Gâs
de fefml de elétrons livres. faixas de energia. Senlicondutaíes.
Metais e superfídes de Mmi. Processos óücos. agnetisma.
Supercondutividade.

O concursoserá regida pelo dispostono Estatutoe no
Regimento Geral da UnívasEdadede São Paulc e no Regimento

assim divididas:

i' fase(elíminatãria}
- provaesKita- pesaG3(#b);
2' faço- 1- julgamentodo memorialccmproa públicade
arguiÇão - pao 04 {quaRo)

11 provadidâtim- pesoG3(três)l
Parágrafo
primeira:A convwaçãodos inscritospara a
realização das praws sela publicada nü Diário Oficial do Estada.
Parágrafo segurado:
ndidaias que se ap aen arena
dqüls do horário estabelecida nãa padrão r aiízaf as pro\ns
i - Primeira fase: PROVAE$CRãÍA- Carâter Eliminatória
4. - Â prova escrita. que velsafâ sabre assunto de ordpln

Os

gwal e douüinãíía, será realizada dÊ acordo mân o disposto
no art. ]39, e seuparágrafo único. da liegimenio Gera! da U5P.

l

a comissão
julgadafaorganizaíêuma lista de dez

pontas. com base no programa do concurso. g dela dará conhe-

requerimento dirigido ao Diretoí do Instituto de Física.contendo

cimento aElscandidatos vínfe e qua#o horas antes do sorteio
do ponta. sendovedadoao candidato renunciara essePEazol
il - Q candidah poderá l)íopof 8 substiMiÇãade pontos.
imediaütaaenÍeap€5s!ornar conhecimentode seus enundadcs.
se entender que não pertencem ao programa dü concurso.

dados pessmis e Depaítamenlo a que conconq anexando o$

cabendo â comissão julgadüra deddit de plana. sobre ã proce-

wgui1ltes daciimpntas:

dênciada alegação:

do instituto de Física.
1) 0s pedidos de inscrição deverão ser feitos, exdusivauentq por meio do link https:#uspdigítal.usp.bí/g{/admissão

no período aciEnaíndiado. devendoo candidatoapresentar

l

menlortalciícullshnclado.detalhandc as linhas de

pesquisa compatíveis com as êíeas da concurso. no qual sejam
sombra\actos cs trabalhas publicadas. as ativíü des realizadas
pertinentes ao concurso, piaila de pesquisa e as demais infor-

maçõesque permitamavaliaçãode seusmêdtw. em toma o
digital;
li - prova de que ê portador do titulo de Doutor oWorgõdo
pela USR por da reconhecido ou de validade nacional;
111
- prova de quitação com o sewlço militar para candidatos
óa sexo masculínol

lv - tltulc}de eleitor:
V - comprovantels) de votação da ü:üma eleição. prcjva de
pagamento da respedha multa ou a devida jiistÊficativa.
Parágrafo primeiro: Elementos wmprcbatódos do memorial
referido no inciw l. tais ta:uo maquetes. abras de aRP ou cubas

111
- soReado Q ponta, Irllcia-w o prazo impmnagâvel de
dncü hajas de duração da prova;

IV - durante sessena minutos, após a WReiü, wrá pefm tida a consulta a Ihrm, perIÓdIcos e ouros documentos

bibliográfltu;
V - as anotações efetuadas duíarl&e o peíÍada de consulta
poderão ser utilizadas no deconer da prova. devendo ser @iQs
em papel rubricado peçaf:emissão e anexadas m texto final;
V: - a prova. que swâ lida pm sessãopúblim pelo candida-

to. devera wr reproduzidaem cópia que serãomüWues ates
membros da comissão lulgadofa, ao se abrir a sessãtJ;
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Víi - caM piava será vallaü. indivêduain»ntQ pel s meíll-

bros da comissão ulgadora;

Vila wrâomnslderados
tiabilitados
Faiaa 2' w as
candidatos que ol)ttverürtl, da illaiwia düs ivembros da colnãssão

julgadoía, nata mlninla wte;
IX a conllssãolulgadoía apíesentarâ.an wssão ptkblica.
as notas reabidas p !as candidatos.
5. - PaRicãparêoda segunda fase somente as andÊdatcs

aprovadosna p Imp ra fase.
lâ Segunda fase: PROVAPÊIBLiCADE ARGUiÇÂG[ iUl-LAMENTO í)o MEMORIAL.f PRovA DIDÂTICA {e outra piava.
informe íeguiamentada na Regimento da uílldade}

PROVA PUBLICA DE ARGUIÇAO E jULGAiilEB4T0DO
MEMORIAL
6. - O Julgamento da memorial. expressa meçliarite nata

global. Incluindo arguiçãa Ê avaliação. deverá repetir o morra
da Candidato,

Parágrafo único

NO julgamento dü memoHai, a comissão

aprKiaíâ: ! - produção(ientlfica.literária.filosóficacu aülstia;
11 atividadedidâtlu unlversiüíia; 111
- atividadu relacionadas
à prestação de sewãçasà comunidade; ãV - ativÊdadespro-

15. - A passedo nndldato indicado fi â su eiü ã aprovação m exame médica realizado pelo DeparümeMü de Pwíclas
MÉdIcasdo Estado D?ME,no$ {efn os da Artigo 47, VI da Lei
n' lt}.261/68
16. - A nomeação do docente aprovado no conaísq assim
wmo as demais pravidêndas dKoíremw, serão regidas pelos

termos
da Reso$uçãa
727t de2G1
6.
!7. - O docente em RDÉDP
deverá manto v! cala pmpfegauciü exclusivo com a USRnos tendas do aRigü 197 do
ReqlmpMoGwai da USÊ

!8. - D concurso terá validade imediata e saâ proposto
para nümeaçãasomente o candidata inda(adopara o canga
pOSta em (ancurso

!9. - O candidato será nnvwada para passe pejo DIABO
Oficial do Estado.
Malares iMormaçõeshem como as normas pertinentes ao
w curso encontram-seà disposição dcs interessadosna Assistência Técnica Académica dü Instituto cle FFslcada Uni\reísidade

de SÃo%ub. na enderew acimadado.

SãoPau[o,ü4dejunhode 20]8

fissionais ou outras, quando for o caso; V - dtplamas e outras
dignidades unlveísllâHas.
PROA\DÉDÂTICÀ

7. A provadidâBcaserá?úblla, ccm a dümçãomínima
ãe 40 {qua anta) ê mâxlnla dÊ 6Q {susenta m nulos. e v safa
sobre o programa da área de conhKlrnento acima mw(ionada,
nos temas do aHçlo 137 da Regimento Geral da USR

i
3 Comissão Juiz doía. cona base no l)r grama do
concurso,organlzaíâuma llsia de !0 (dez}partos. da qüa! a$
(andÊdatüstom fã conhecimentoÊmpdialamenteantes da

llrbliu
k-tíli::Ét
.h

lll.IÍ hl].lillE

@la.iêNla
llil

j ígÊVgã$EDÂDÊ
Bg SÃO?AULA

sonetoda ponto;
li - o andídato

pclderá propor a subsUtuíção de pontos,

imedlaümenfc após tomar canhecimenÍOde seus enunciados,
se entender que não pertencem

aü progralua

do concurso.

IF]STÊTUTO
DE FÍSICA

Ratificação
do D.O.Ê.de 05.06.2ü1
8
?io Edital IF-13/2€)1
8 referente à abeRuía de inscriçõn no

cabendo à comissão julgadora decidir de plana, sabre a pfaa-

Concurso ptib1lco de tituÉos e provas voando o provimento de um

dÊnclada alecacão:

{t)l ) cargo de Pmfeswr ljoutar no 0Qartamento de Física dos
hlateriaise Mecânicodo Instituto de Físicada iJniveKidadede Sãa
Raulo.onde se :ê: '... no ambito da PüítariaGR 6937....". leia-se
no ànlbita da Portada GR$897..

l o saReio do ponta será feita 24 {vinte g quatros horas
antes da realização da prova didâtica. sendo vedada ao candi-

dato íenunc ar a use prazo;

EV- a undãdatopoderáuiiikar o materialdidéticoque
julgar necessâna;
V - se o número de andidataç a exigÊt eê« serão divididos

ern grupos de, no mâxirm. a3 1tês}. obsemadaa ordem de
inscBçãü,Faia $ns de sartgiü e fe lizaçãada prova
JULGAhlENTO DA 2' FASE
8. AO {gminü da apreciação das provas, cada candidato

Divulgar amplamente

terá de cada exarnEnadoruma nota ünaí que será a média
ponderada das Rolas por ele mn efidas. observados üs pes s

fixados no Rem3.
9. ASnotas das provas poderão variar de 0(zero) a } 0 {dez},
cüm aproximação até a primeira casadKlmai
! a. A nota obtida peb candidato aprovada na prova escrita
irâ

rapar a média fi aEda segunda fase mm peso Q3 {kÊ$}.
0 ruuitacb da co curso será proclamada pda {anlissãü

11.

]ulgadoía imediatamente alias seu término, en sessão pública

12. - Saião tansidKados habilitados o$ and datas que
obtit efem. da ma aria das examinadores.nota final mínima sete.
: 3. - A Indicação das candidatos será fpiÍa por exBminadaE
segundo as notas poí ele conferidas.
] 4. Safa proposto para nomeação o candidato que obtiver
o maior nClmefüde Indicações da Comissão Juiqadüra.

Juntar ao processo

