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ENSTlTUTG DE FÍSICA
AB[RWRA DE ÍNscnEÇOCS PARA PROCESSO SELETIVO

SIMPLIFICADO
ED[TAL-03/20] 9
0 Vice-Diretor en] exercício do Instituto de física da Univer-

sidade de Sãa Paulo torna público a todos os interessados qlle.
ad referendum" do Conselho Técnico-Administrativa teTA).

estarão abertas por 07 (sete) dias no podado das 00h01 min clo
dia 23/01/20]9. às 23h59lniíl do día 29/0]/20]9. as inKrições

para o processo seletivo para ã contratação de 01 (um) doceMe
por prazo determinado, como Professor Contratado lll {MS-3.1).
com salário de lt$1.877.43. referência: mês de maio de 2018.

com jornada de 12 (doze) horas semanais de trabalho, junto
ao Departamento de física dos Materiais e MKãnica, na Área
de física da Matéria Condensada, nos termos da Resolução n

5.872/1 0 e alterações posteriores, bem wma da Resolução n'
7.354f17

1. - 0s meíllbrw da Coíllissáo de Seieção serão indicadas
pelo CTA do Instituto de Física após o ténnina do período de
inscrições e de acordo com os temos da Resolução n' 7.3S4/1 7

2« Os pedidos de inscrição deverão ser fe.lias. .exclu-
sivamente. 'pür meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/
admlsno?codmnu=8580. no período acima Indicado. devendo
a candidato apresentar requerimento dirigido ao Diretor do
Instituto de física, contendo dados pessoais e Área de conho
cimento (especialidade) a que concane. acompanhado dos
seguintes documentos:

1. Dowmento de Identi$cação (RG, RNE ou passaporte);
11. CPF (para candidatos brasileiros);
111. Prova de que é portador do título de Doutor outorgado

ou reconheddo pela USP ou de validade nacional.
2.1 . Nãa serão rKebldas inscrições pelo correio. e-iuail, fax.

ou qualquer outro meio
2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de

necessidades espK ais deverão apresentar solicitação para que
se providenciem as condições necessárias para a realização
das provas.

3. O promssa seletivo lera validade imediata. exaurindo-se
com a eventual contratação do aprovado.

4. Atribuição da fui)ção: o candidato aprovado. ao ser con-
tratado. deverá ministrar as disciplinas a serem atribuídas pela
Carnissão de Gíaduaçãa.

5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivas, por
meio de atribuição de notas em provas que serão realizadas em
uma única fase, na seguinte conformidade:

1, Prova Escrita (peso 3}
IE. Prova Didática (peso 3)
5.1 . A prova escrita. que versará sobre o programa base do

processa seletlvo, será realizada üe acordo com o disposto no
artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Gaal da USP:

5.1 .1. A Comissão de Seleçãa organizará villa lista de dez

pontas. com base no programa do processo seletivo, e dela dará
[onl)ecimento aos candidatos. vime e quatro horas antes do

sorteio do ponto
5.1 .2. Soí ceado o lloElto, inicia-se o prazo irTlprorrogávei de

cinco horas de duração da f)roça.
5.1.3. Durante sessenta minutos. após o sorteio. será

permitida a consulta a livros, periódicos e outras documentos
bibliográficas de uso público, não em meio eletrõnico. que. o
candidato tiver levado para Q local da prova. do qual não Ihe
será permitido ausentar-se durante esse período.

5.1 .4. As anotações etetuadas durante o período de. con-
sulta poderão ser utilizadas no deconer da prova. devendo ser
feitas ern papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas
ao texto anal

5.1 .5. A prova. que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos

ínembras da Caílüssão de Seleção. aa se abrir a sessão;

5.1 .6. Cada prova será avaliada peia membros da Comis-
são de Seleçãa, individualmente.

5.2. A prova didática será pública, com a duração mínima
de 40(quarenta) e máxima de 60 (sessenta} minutos, e versará

sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art.
] 37, do Regimento Geral da USP.

5.2,1 . O sorteio do ponto será feito 24 {vinte e quatros floras
antes da realização da prova didática;

5.2.2. O candidato poderá utilizar Q material didático que
iulaar necessário.

5.2.3. O candidato poderá propor substiRlição das pontos,
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados,
se entender que nãü pertencem ao progralua do processo sele-
tiva, abendo à Comissão de Seleção decidia de plano, sobre a
procedência da alegação.

5.2.4. Os candidatas que se apresentarem depois do horário
estabelecido não poderão realizar as provas-

5.2.5. Se o número de candidatos o exlgtc eles serão
divididos em gmpos de no máximo três. obsafvada a ordem de
inscrição. l)aía fins de sorteio e realização da prova

Í2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o
término das provas de todos os candidatas.

6. Os pesos das provas são :ós mesmas estabeleddos no
Regimento da Unidade e, para o cálculo da média individual. a
soma dos pesos se á Q quociente de divisão.

7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-

çarem. da maIorIa dos examinadores, nota mínima sete
8. A Coíllissão de Seleção deve de$nir o píiinetro coioadc}

pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído

a primeiro colocado. a Comissão deverá, dentre .os candidatos
remates«ates, escolher o segundo wl«ado peia maioria das

Indicações de seus membros. e assim. sucessivamente
9.' [n} caso de empate. a Comissão de Seleção procederá

ao desempate cam base [la média global obtida por cada
candidato.

l Q. C} prograiua base do processo seletivo será Q seguinte
física 1 (4302}1]) - Leis, teorias e domínio de validade.

Dimensões das grandezas físicas, sistemas de unidades e ordens
de grandeza. Cinemática vetoíiai. Movimenta (jrctÍlaí. Conceito
de foro e leis de Newton. forças de atrito. Trabalho e energia
mecânica. Forças onservaüvas e en«gia potencial. Conservação
da energia. Potência. Sistemas de partículas e censo de massa
Conservação da momento linear Impulso e colisões em uma e
duas dimensões. Cinemática do wrpo rígido. porque. momento
de inércia e momento angular. Conservação do momento angu«
laí e dinâmica dos carpas rígidos.

física 111 {430221 1) - Lei de Cüuiomb, campo elétrica. lei de

Gauss, potencial eletrastático, capacltãncia e dielétrÉc% corren-
te elétrica. campo magnético, força de Lorentz, lei de Ampare.
lei de faradav, indutância. materiais nlaqnêticos, circuitos. equa-
ções de Maxtweil nas formas diferencial e integral

1 1 . É de respoflRbilidade do cafldtdata o acompanhamento
do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link
hRps://uspdigitai,usp.br/gr/admissaa?codmnu=858e, à página
institucional dc tnsütuto de física e âs publiações no Diário
Oficialdo Estado de São Paulü.

12. O não comparecimento do candidato às provas progra-
madas implicará automatiamente sua desistência do processo
seietivc}.

T3. O íelatória da Comissão de Seleção será apreciado
pelo CTA do Instituto de física. para fins de homologação. após
exame tonal

14, A contratação será por prazo determinado e vigorará a

partir da data do exercício e até 31/1 2/201 9. com possibilidade
de prorrogações. desde que a soma dos períodos nãa ultrapasse
o prazo de dois anos

1 5. Os docentes contratados por prazo detém irado fica-
rão submetidos ao Estawto dos Servidores da Universidade
de São Paulo e vinculados aa Regime Geral da Previdência
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t 6. São condições de admissão
1. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado

pela USP;

11. Ser autorizada 8 acumulação, caso o candidato exerça
outro cargo. emprego ou função pública;

111. Mo caso de candidato estrangeira aprovado no pro-
cesso seletivo e convocado para contratação. apresentar visto
teíílporário ou pennanente que faculta o exercida de atlç'idade
remunerada no Brasll

Maiores inforEnaçõe$ Mm corno as normas pertinclltes ao
processo sdetiva, encontram-se à disposição dos interessados
na Assistência Académica do Instituto de física da Universidade
de São Paulo.

São Paulo, 21 dejaneiío de 2Q19.

Divulgar amplamente
Juntar ao processo.
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