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UNIVER$!DATE DE$ÃD PAULO Parágrafo primeÊí : Éllefnentos campraüa árias da 11%emaital

referida no imiw 1. tais mü fvtaqwÍes. abras de aKe au outras
rmleíbis que não puderem seí digkaiÊzadm deverão ser apre-
sentadas ü@ Q üit nw día éül que aatKede c t cio do concurso.

Parágrafo segundo - Ê de íesponnbilidade exclusiva do
candidato. 8 ved$cxãa d& integddõde das wquivw enfados e
diWanibiÍízadm no !ink supradtada

P r@r !a terceiro: 0$ dmmtes em exefdcio m U$? serão
dispensada das exigênci refeüdw nüs incisa ill. IV eV ksde
que a$ tenham un Fada por ocasião de wu cmüa( unida

bfâgfafa quaãa: Os (mãdatw e rangafas serão dispm-
ndos das exigências das imisu +it. W e \{ dever\do camprwõí
que se mmntram em $i açãü fqdar 8fagl.

brágmf gaiato: Q aludida o eskangeiw apfavado na
ç rw ndicadc Faia a p ndtimenta da alga só podar
tomar posa $e apr entaí vi$ Q telTlpwáfãa ou permanente que
f une a exerdcia de a$vidade remunerada no aras t

hrágrafa sexto: Mo t da ins«kãa. candidata poM.
does de mcessídades esperais deverão õp esentw wtkiQçãü
para que n praüek em $ c ndi ões fmessáíias pam a
íea ilação dõs pa\w,

hrágrafo sê$nw: Na ata da i {r çãa. G mndidata eskan-
gei Q poderá nunifestaç p@ eçcdto. a intenção de feaiíza{ as
piavas n iíi g la ií fe9, m$ tefnKas d© parágrafo 8* do alga
] 35 do Re$menta Gwa! da U$P. Cis cm@údaç dm provas reái-
?ad© na$ línguas í!\alma e paíti8uesa s«ãa âdêaticot

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

}NSTiTUTa DEf!$!CA
COFiCUR$Q PROFESSAR QQUTQR - 2 F©ES
gdiÍainüíF-$9/2Q}9

ÀgERTUãÀ GE ltêSCRiÇÕÊ$ ÂO CONCURSO PÚBLICO DE
TÍTULOS E PROVA USANDO O PROVIMENTO DE UM {OI)
CARGA DE ?ROFeSSOR DOUraR NQ OEm©ÂMEiÍTO DE
Fí$}(A GERAL DO IFiSPTU{O DÊ FÍSICA OA UNIVERSIDADE Qe

O Vi4:e-Difetw do nsüttiÍÜ de finca da Un versídade de Sã©
Pausa, torna púbis(0 8 todos as interess;idas qae, de acorda wm
a deddidc wta Cmgícgaçãü a $8W sessão afdiná8a realizada
em ?W11/2al$, estarão ab nas. peia paço de 9G {nav n a
aia. eRRe ã$ (©hglmên da dia ]8 de dezembro de 20]g B
a$ 23hSgmln dü dia T6 de maço de 2020.(de acafda com o
Hafádo Oãitiai de BfuÍ!#a}, a$ insaiçães aa Conmíw Pública de
íitu[ e Provas Faia Wovámefito de 0](wn) algo dt ?rcfeswr
Doutor. fwên P8S-3, em Ri)IDP {Regime de Dediaçãa inte-
gra: à Dm&dõ e à hsquka}, dará/miga n' ]234978. com Q
ni&io de R$} ] .069.t?(mze mil nsnn & e nove feàis e dezas-

sete centavas} mensal. junta a Depaítammta de fisga Gwai,
na ár ã de '7mna de Sistemas hrtemeate C l dacbnad em
Matéria Cwdensada', no âmbto da Poftaóa GR 75] 2/t 9. no$
terem d© aR. 12S, pafágfafa !', do Regimento Geral da USR e
o reçpKüvo l)rq ama qw sega:

InKodução à fi$ da estão Sólida {43®4Q2}: Éstrutwa
cãstaliw, D#açãa de Raios X e rde fedproca. Ligaçõw cris-
taiims. \õbraç@s da rede fawns e palldedades @lmicas. Gâ$
(}e fugi de eiétío liw«. falas de en rata. Semimíldlitaln.
Meüis e su r$(ies de kríni. Prac«sm 6íi(ot Magnetismo.
$upercmduíividade.

M«ãniw Quântica ! {43024ü3): 1 . Estrutura Geral da Mecâ-
ni Quân6a. 2. !i$éeado dos opaadau e dstefms de 2 minis.
Apiimçãa ao oscilador harw6aico. 3.Â equação de $chroedif8er
em 3 dimensões. 4. Campo general. Momento Angular. Átomo
da HÉdfogênie. S. Spin. ?aKI tas }dênücas. Plindpiü de buii.
6. Teoria de Perturbação de {: ardem incÊeWndente da tenra
e sm$ apiíações.

Mecãni Ês üs8i:a(43Q240}1: 1 . As leis da teÍm«linãiü-
a. 2, fiações de píabab$1#dade. 3. Reprewntüçãa mia ílõnlm.
En©apla de Büttzlmnn. 4. R wesmtação canária. asMbulçãa
de Maxwell das velocidades funda de pa®çãa 8 conexão com
a tenliiadinâmica. 5. hiaddo de EinstPin para Q cdo{ eWeciãw
dw sÓlIda. Gãs ideal !ntonoõiãmica. lbfadoxü de Gíbbs. Gá$

ideal diatânlico. 6. Gé$ de fãtoas* radiação térmi(a. Gá$ de
í6mm, rodeia iineat. tewÍa de l)üW. 7. RWresentaç8c grallde-
(mõnica. Distribuição de 8ow-Einstein e de kmü- Oirac. 8.
Gá$ de eiéko s iivws. apaddade témlÍca deüõdca. 9. Gases
p iiqtiida, integral de cm$1gufaÇãü. segunda cm$ci e üãai.
temia de van de WmÍs.

O cüwuí$ será regida pelo dispmtü na EsU{ o e na
Regimento Gera! da UniveKidade de $ãa P !a e na Regimento
d© instituto de Físit:a,

1} 0$ FledIdM d8 IRMãÇãO d9VHàO Sef fdÍ%, eXCIWIV8-
menTe* pw wf$eia do iink https:ffus{)digital.uspbr/gí?admissão
no Feriado Mima indicada. devendo a 4:ardidato apresentar
requeúrllenta dirigida ao Oiretw do irtstitula de física, cmtepda
dada Wssoais e OepBRammlü â qu cancone, anexando üs
wguintes dawmentw:

1- memaóa ciíwnstanciada e {ü:7píawçãa d s uabathos

ptóilwdas, das atividades reatkadas pedaentes m cwcur$o e
das demais }nfofmXãw que permitam avaliação de sew méfi-
ta$ em formato digita:-

If - prova de qun é portador do titulo de í)autor cmwgada

peh USE p©f da rKanheddü w de validade nacianai {ffente
e verso);

11} - prova de quitação cam o sewiço militar i)aíâ candidatos
da wxo masculina {hente e versa);

$V - aula de eleitor frente e versa);
V - comprovar ees} de votação da Última eleição. cova de

p lamenta da fespect&a multa au a devida jwti$iatim.

2.As inKriÇÊw grão Íuigadaç pda Congregação da {nsãü-
ta de fisiw, em $m wpe«a fwmai. publicando-n a dKisão em
edita. Q candidato taá 8 inscrição indeíeíida $e a dmumeata-
çãa exigida paa a insc@âa estüer êacompieü.

Parâglafü Único - O c © deverá realizar se na p8?0 de
Mata(3Q) â ce ta e unte e{2Q) dia. 8 cantai óa üeã d& p®ii-
CKào w Diár Q Ofiãa: da atado da aprovação dõs inscrkões,
de acorda cau ã !gc {34. paíagfafó únÊ(Q da ltilgimmta
Gaa} da ySR

3. Q cü urm será rea:izada seguíida cri éãü$ oQeüva.
em dua fase\ por ríWo de a#ibüção de nctw em piavas,
assim divididas:

t ' fae {dímiaatãüa} - proa esaita - Q3 {üü)i
Z& faw - l julgam nb da memorial ccm orava pübiica de

afgulção - pe© Q4 {quütlol;
11 - prova didá$u - peso 03(#êsl;
ll !ágfafo ?fimeÍío: A cmvKaçãa das i saitw para 3

redizaçãa das pravw seta pw$iicada n Dama Q$( ã do Estão.
Parágrafo segundo: Os candidatas q e se ap{6eí\t em

depois da hwáãa esta&iedda ü© po&fãa fe3iêzaf as provas.
1- ?Hme fa f e: PROVA ES(Roía - Ca ater Eiin$nõtó t
4. . Â Wcva es«ü. qw vel:s {à sobre assunec de üídcm

gaa} ê douidnáãa, wrà realizada dp acorda c m di$ nata
no art. } 3g. e seu paíá$rafo única. do Regimmia Geral (b USP.

} - a omissão juigêdcfa organizará uma isto de dez
püntw. mm base n Wogama d© concurso. g dela dará (mhe-
(ií ta aa$ caíididatas «nte e qü vo hwas antes do süKeêa
da Inato, wneh vedada w candidato íenun ir a esw vaza;

lí - Q artddato podar propor a çubstiiuição de paRtaS
lfwd aÍamente após tomar canhdmenta de s us enundada8
se en&ndeí que lüo peftmwm M plogfama da (ml:ufsa.
cabendo ã emissão julgadüfa deddiç de piõna. mbfe ã Wüce-
dência da alegação;

lil . soãeada a ponto, inki se Q pfaza imWwíag&re{ de
d ca hwas de duração da prova;

}V - duf nte assenta minutos, aió$ o wHda. swá pa-
miüda 3 consulta a livra\ periódicos e aulas dwum nt $

biUiogfâfãc ;
V - a$ anotações efetuadz durante o peãoda de comum a

padefão $e{ u$11adas na dewrr« da mova. devendo se f a$
em papel rubãadc peb comissão e meãndas ao texto anal;

W - a prova. que será tida em sessão púbiia pda cilild$da-
to, deverá wr feproduBda êHI c(pi que saco entrei Kes w$
nwfnbfw da comissão !uiç doía. M $e abril 3 $ sãa;

Vil - cada Fava swá avaliada, individualmente, p&!® mem-
& da {amissâa jutgadaa;

Vlil - @íão cowídefados habilitada para â 2' fan as
míldidaías quf obüveíem* da rmioõa d©$ mef tiros da comissão
julgadas, nota mini sete;
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!X - 3 mmãssãa jdgadofa presenüfâ. em çessãa lúbrica.
a$ mais recebidas pela caíüiütü$.

bRidpaíãe da segunda f e somente c$ aítdidatas5
aprovada;s na pãmeiía fan.

i! - Segunda faw: PROVA Fugi.!CA DE ARGUIÇÃO E JULGA.
MEÃO DÕ MEMORIA [ PROVA DIDÂTI(A

?RQVÀ ?ú8LICA DE ARGUIÇÃa E JULGAMENTO OQ

6. - O iÊ@aíí e to da memwid. elqxessa ütedtmte n ã

Divulgar amplamente

glabd* tnduínda aQuÊção e avaliaç&, dw«â rejl@r ü i7}&ta
do canddata

Mana M ZoRumPwágfafü Única - Na iu g ímntü do rmnloãal, ã {amissão
apfedará: { - produção deati$ca. literária. $1asó$ca aü atísli :
}} - aBvidade didátim !iniw sltáãa: 111 - ativiciades rabdünadõs
ã Êles açãa de $eíüçw à Qnlynidade; IV - atividadn Wo-
ãwio ais y miras, qmítda fw o can;V - diploma e w f $
dãgnád8des uiliwÍsiiáóa

?ROVÂ ROÂTÍCA

7. A prova didátim suã pãblica* om 3 dwaçãa mínima
de 4a {qw{ n a} ITláMnla de 6 {se$wnü) minuta. e vemíá
sobre Q pfogíalw da área de mnhed moía a i iwnãonada.
no$ teímw da adia 1 37 da Regimento Gemi da ySP.

1 - õ Camisãa $ügadafa, cam baw

IÓtt ,z It'l

$ügadafa, cam baw M pmgranl\a do
çmmfn. uganizaíâ uma lista de iO {dez) pintos, & qual as

tanuião caah«ãmento iínediata{7}ente antes da(mdidaías
sateia da pcota;

ii - © caíldHato padeíá propor ã subsütuiçãa de partas,
Imediatamente após tom canhedmenlo de seus enundados*

ai ndo à comissão jul$adaa dKÊdiq de plana. sobre a píme-
entender que não peqmCem ao programa da cancuíw.

dêacia da deg çãal
ltt - o $aíteía do ponto seta feito 24 vi !e e quatro) fofas

antes da realtBçáo dõ píu'/a didáüa. ando vedada ao mr©b
data ímu iar a e$w prazo;

W - a andldaío poderá uüliza{ a mateíia} didático que
id9a n«essádq

em gru;»s de.
V - se o número de altdidaias exigia eles verão divididas

110 máHnxlo. G3 {três). QbwH\fada a ardefn de
ir scõçâq pala üas de wlteio ê realização da pfovB.

]ULG AhãENTQ DA 2a FASE
8. ika término da apedacàa das Wcvas, cada candidato

{eíà de cada xammd Mala nota ãnd que $ ã a í} ia
parldtíada das mias pw de ünfeódas, abselvadas as p $
$xadm na atem 3

9. Âs natas d pmws pcdefãa vagar de 0 Ízmc} a {0 {dez}.
com aWoximaçãü até a paíndra osa dedma!.

tQ. Â Raia obtida Feio (mdidato aprovada na pma e cri &
irâ como a média anal da segunda fan, com a3(üês}.

1 1 . 0 íuultada do conwuo será pía:(!amado pela comissão
jdgadcra inledb aiwn e após set! término, em $ óa püblÊu.

Serão çowideradas }ubiiiiad $ w andidatm que12

obüveíem. dõ ma oãa dos examinadme$ mla üm míninn sete.
{ldidatos será feita poí examinada(13 A indicação dw Gn

segunda notas par ele canfeíidu.
14. - $«á proposto para naneaçãa Q mí©idata que abüvef

o mdoí núlwm de indkaçãa da Comissão iuigadwa.
A posse da cmdidato indicada fkafá su e !a ã apüva-

çm em exame nlédíca rea içada ?ela Departamento de Perícias
Médias do Estada - DPFáE, nw {en! a$ da &ügü 47. Vi da Le{
Re ]Q.261/68.

i 6. - Â nomeação do doceaie aprovada m c cunsü, õssãm
coIBIa © deinlais llrovidêndas d«enentm. se ãa regidas palas
teníltu da Rewiução 7271 de 2a16.

0 d ente em ROfDP deverá n a ef diluía empe-
USE nw !Cima dü adia 197 do

18

gaticio exdusiw cam a
Regímenta Geral da USR

O cwcuíso teia validade inle8iata e sela pmpwta
pata nomeação wmmte Q arüidata }rüicada p 3 Q cargo
pasta em (cn(urso.

19. - O undidatü $e á conmv adc pü$$e wh Dieta
OfÊda! do Estada.

&lai í informaçõ &m cama a$ nam)a$ pertinmtu w
ç curso ea(wtram-se à dispwição das interessadas na Asgs-
têfüa Técnica Àcadêmia do instituto de faca da Urlivenidade
de Sàa nulo, no endereça anima citado.

{Repubiicado po{ tK sêda com ic re ães}
São Fado, 13 de de?empa de 2Ql$.


