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 EDITAL ATAc 016/2017 – CONCURSO DE PROFESSOR 
DOUTOR

ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 
TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 1 (UM) CARGO 
DE PROFESSOR DOUTOR NO DEPARTAMENTO DE MÚSICA DA 
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO 
PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo torna público a 
todos os interessados que, de acordo com o decidido pela Con-
gregação em sessão ordinária realizada em 09/03/2017, estarão 
abertas, no período de 28/04/2017 a 26/07/2017, as inscrições 
ao concurso público de títulos e provas para provimento de 01 
(um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em RDIDP 
(Regime de Dedicação Integral à Docência e Pesquisa), claro/
cargo nº 1233351, com o salário de R$ 10.670,76 (mês), junto 
ao Departamento de Música, na área de Flauta Transversal e 
Percepção, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento 
Geral da USP, e o respectivo programa que segue:

A Flauta Transversal na Orquestra Sinfônica;
A Flauta Transversal na Música de Câmara;
O Repertório Solista na Flauta Transversal;
A Flauta Transversal no Período Barroco - características 

estilísticas, obras e compositores;
A Flauta Transversal no Estilo Clássico - características 

estilísticas, obras e compositores;
A Flauta Transversal no Romantismo - características estilís-

ticas, obras e compositores;
A Flauta Transversal no Século XX e na Música Contemporâ-

nea - características estilísticas, obras e compositores;
O Repertório Brasileiro para Flauta Transversal;
A Elaboração de um Programa de Estudo visando o Desen-

volvimento Técnico e Interpretativo de um aluno de Flauta 
Transversal durante o Curso de Graduação;

O Ensino de Flauta Transversal no Brasil, situação atual e 
possibilidades de Projetos de Desenvolvimento;

Percepção Melódica e Harmônica;
Percepção Rítmica;
O Ensino Coletivo da Percepção;
A Flauta Transversal e a Percepção Musical;
Estratégias de Ensino e Materiais utilizados na Flauta Trans-

versal e na Percepção Melódica e Harmônica;
Estratégias de Ensino e Materiais utilizados na Flauta Trans-

versal e na Percepção Rítmica.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 

Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo.

1. - Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissão 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo, contendo dados pessoais e área de conhecimento 
(especialidade) do Departamento a que concorre, anexando os 
seguintes documentos:

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
das demais informações que permitam avaliação de seus méri-
tos, em formato digital.

II – prova de que é portador do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino;

IV – título de eleitor;
V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de 

pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
Parágrafo primeiro: Elementos comprobatórios do memo-

rial referido no inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou 
outros materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser 
apresentados na Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo, sala 13 do bloco 01 (Prédio da Administração), à 
Avenida Bandeirantes, 3900 – Monte Alegre – Ribeirão Preto/ 
SP, CEP 14040-901, até o último dia útil que antecede o início 
do concurso, acompanhados de lista em duas vias, desses ele-
mentos. Quando a entrega for feita por procurador, este deverá 
apresentar seu documento de identidade, além de procuração 
simples assinada pelo candidato.

Parágrafo segundo: Os docentes em exercício na USP serão 
dispensados das exigências referidas nos incisos III e IV, desde 
que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar 
que se encontram em situação regular no Brasil.

Parágrafo quarto: O candidato estrangeiro aprovado no 
concurso e indicado para o preenchimento do cargo só poderá 
tomar posse se apresentar visto temporário ou permanente que 
faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil.

Parágrafo quinto: No ato da inscrição, os candidatos porta-
dores de necessidades especiais deverão apresentar solicitação 
para que se providenciem as condições necessárias para a 
realização das provas.

2. - As inscrições serão julgadas pela Congregação da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, em seu aspecto formal, publicando-
-se a decisão em edital.

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e vinte dias, a contar da data da publicação no 
Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo 
com o artigo 134, parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

3. - O concurso será realizado segundo critérios objetivos, 
em duas fases, por meio de atribuição de notas em provas, 
assim divididas:

1ª fase (eliminatória) – prova escrita – peso 2
2ª fase – I) julgamento do memorial com prova pública de 

arguição - peso 5
II) prova didática - peso 3
Parágrafo primeiro: A convocação dos inscritos para a 

realização das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo segundo: Os candidatos que se apresentarem 

depois do horário estabelecido (referência: horário de Brasília), 
em qualquer fase do Concurso, não poderão realizar as provas.

I – Primeira fase: PROVA ESCRITA – Caráter Eliminatório
4. - A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem 

geral e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto 
no art. 139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

I – a comissão julgadora organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do concurso, e dela dará conhe-
cimento aos candidatos vinte e quatro horas antes do sorteio 
do ponto, sendo vedado ao candidato renunciar a esse prazo;

II - o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

III - sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

IV – durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos;

V – as anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;

VI – a prova, que será lida em sessão pública pelo candida-
to, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VII – cada prova será avaliada, individualmente, pelos mem-
bros da comissão julgadora;

VIII – serão considerados habilitados para a 2ª fase os 
candidatos que obtiverem, da maioria dos membros da comissão 
julgadora, nota mínima sete;

IX – a comissão julgadora apresentará, em sessão pública, 
as notas recebidas pelos candidatos.

5. - Participarão da segunda fase somente os candidatos 
aprovados na primeira fase.

II – Segunda fase: PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGA-
MENTO DO MEMORIAL E PROVA DIDÁTICA

PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO 
MEMORIAL

6. - O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito 
do candidato.

Parágrafo único – No julgamento do memorial, a comissão 
apreciará:

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
IV – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V - diplomas e outras dignidades universitárias.
PROVA DIDÁTICA
7. - A prova didática será pública, com a duração mínima 

de quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre 
o programa da área de conhecimento acima mencionada, nos 
termos do artigo 137 do Regimento Geral da USP.

I – a comissão julgadora, com base no programa do concur-
so, organizará uma lista de dez pontos, da qual os candidatos 
tomarão conhecimento imediatamente antes do sorteio do 
ponto;

II - o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

III – o sorteio do ponto será feito vinte e quatro horas antes 
da realização da prova didática, sendo vedado ao candidato 
renunciar a esse prazo;

IV – o candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário;

V – se o número de candidatos o exigir, eles serão divididos 
em grupos de, no máximo, três, observada a ordem de inscrição, 
para fins de sorteio e realização da prova.

JULGAMENTO DA 2ª FASE
8. - Ao término da apreciação das provas, cada candidato 

terá de cada examinador uma nota final que será a média pon-
derada das notas por ele conferidas nas duas fases, observados 
os pesos mencionados no item 3.

9. - As notas das provas poderão variar de zero a dez, com 
aproximação até a primeira casa decimal.

10. - A nota obtida pelo candidato aprovado na prova 
escrita irá compor a média final da segunda fase, com peso 2.

11. - O resultado do concurso será proclamado pela comis-
são julgadora imediatamente após seu término, em sessão 
pública.

12. - Serão considerados habilitados os candidatos que 
obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.

13. - A indicação dos candidatos será feita por examinador, 
segundo as notas por ele conferidas.

14. - Será proposto para nomeação o candidato que obtiver 
o maior número de indicações da comissão julgadora.

15. - A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprova-
ção em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias 
Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, VI da Lei 
nº 10.261/68.

16. - A nomeação do docente aprovado no concurso, assim 
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos 
termos da Resolução 7271 de 2016.

17. - O docente em RDIDP deverá manter vínculo empre-
gatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do 
Regimento Geral da USP.

18. - O concurso terá validade imediata e será proposto 
para nomeação somente o candidato indicado para o cargo 
posto em concurso.

19. - O candidato será convocado para posse pelo Diário 
Oficial do Estado.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
concurso, encontram-se à disposição dos interessados na Assis-
tência Técnica Acadêmica da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, no 
endereço acima citado. (17.1.489.59.8)

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DA USP
COMUNICADO
A Congregação da FFLCH/USP em sessão ordinária de 

20/04/2017, em votação aberta e nos termos da legislação 
vigente, houve por bem aceitar a inscrição do candidato Adrián 
Pablo Fanjul no concurso público de títulos e provas visando 
a obtenção do título de Livre Docência no Departamento 
de Letras Modernas, área de Língua Espanhola e Hispano-
-Americana, disciplina de Língua Espanhola, conforme edital 
FFLCH Nº 001/2017, de 18/02/2017 (Prot. 17.5.270.8.9). Na 
mesma oportunidade indicou os seguintes nomes para compor a 
Comissão Julgadora do referido concurso: TITULARES: Profs. Drs. 
Ana Cecília Arias Olmos (DLM-FFLCH, Livre-docente, Presidente 
1), Silvana Mabel Serrani de Infante (UNICAMP, Titular), Silvia 
Inês Cárcamo de Arcuri (UFRJ, Titular), Monica Graciela Zoppi 
Fontana (UNICAMP, Livre-docente) e Pedro de Souza (UFSC, 
titular), SUPLENTES: Profs. Drs. Maria Augusta da Costa Veira 
(DLM-FFLCH, Titular, Presidente 2), Manoel Luiz Gonçalves Cor-
rea (DLCV-FFLCH, Livre-docente, Presidente 3), Freda Indursky 
(UFRGS, Titular) e Maria Onice Payer (UNIVAS, Titular).

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 
DA USP

COMUNICADO
A Congregação da FFLCH/USP em sessão ordinária de 

20/04/2017, em votação aberta e nos termos da legislação 
vigente, houve por bem aceitar a inscrição do candidato Jorge 
Luiz da Silva Grespan no concurso público de títulos e provas 
visando a obtenção do título de Livre Docência no Departa-
mento de História, área de Teoria da História, conforme edital 
FFLCH Nº 001/2017, de 18/02/2017 (Prot. 17.5.273.8.8). Na 
mesma oportunidade indicou os seguintes nomes para compor a 
Comissão Julgadora do referido concurso: TITULARES: Profs. Drs. 
Sara Albieri (DH-FFLCH, Titular, Presidente 1), Gabriel Cohn (DCP-
-FFLCH, Titular, Aposentado), Luiz Felipe Alencastro (FGV, Titular), 
Eleúterio Fernando da Silva Prado (FEA-USP, Titular), Wolfgang 
Leo Maar (UFSCAR, Titular). SUPLENTES: Profs. Drs. Carlos 
Alberto de Moura Ribeiro Zeron (DH-FFLCH, Titular, Presidente 
2), Lincoln Ferreira Secco (DH-FFLCH, Livre Docente, Presidente 
3), Jorge Souto Maior (FD-USP, Livre-Docente), Marcos Lutz 
Müller (UNICAMP, Livre Docente) e José Tavares Correia de Lira 
(FAU-USP, Livre docente).

 RETIFICAÇÃO
No Edital FLC Nº 009/2017, de 21/04/2017, referente à 

abertura de Processo Seletivo Simplificado para Docente por 
prazo determinado, no DLCV, onde se lê “EDIT FFLCH/FLM Nº 
009/2017”, leia-se “EDIT FFLCH/FLC Nº 009/2017” e onde se lê: 
“(Proc. 17.1.598.8.7).”, leia-se “( Proc. 17.1.1343.8.2)".

20. Fármacos utilizados no tratamento de doenças neuro-
degenerativas.

21. Antineoplásicos.
22. Fármacos antibacterianos.
Bibliografia Básica
1. Brunton LL (Ed.) – Goodman & Gilman’s The Pharmaco-

logical Basis of Therapeutics. 12th ed. McGraw Hill, NY 2011.
2. Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower RJ & Henderson 

G – Rang and Dale’s Pharmacology. 7th ed. Elsevier-Churchill 
Livingstone, Edinburgh 2012.

3. Katzung BG, Masters SB & Trevor AJ – Basic and Clinical 
Pharmacology. 12th ed. McGraw Hill-Lange, NY 2011

4. Minneman KP & Wecker L – Brody’s Human Pharmaco-
logy - Molecular to Clinical. 4th ed. Elsevier-Mosby, Philadelphia 
2005.

5. Nestler E, Hyman S, Malenka R. Molecular Neurophar-
macology: A Foundation for Clinical Neuroscience, 2nd Edition, 
McGraw-Hill, 2008.

6. Golan DE, Tashjian Jr AH, Armstrong EJ & Armstrong AW 
– Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug 
Therapy. 2nd ed. Lippincott-Williams & Wilkins, NY 2008

O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no 
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento 
do Instituto de Ciências Biomédicas.

1. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor do Instituto de Ciências Biomé-
dicas ww2.icb.usp.br/con/formularios/, contendo dados pessoais 
e área de conhecimento (especialidade) do Departamento a que 
concorre, anexando os seguintes documentos:

I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos 
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e 
das demais informações que permitam avaliação de seus méri-
tos, em formato digital.

II – prova de que é portador do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional;

III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos 
do sexo masculino;

IV – título de eleitor;
V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de 

pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
VI – projeto de pesquisa, em formato digital, elaborado 

nas especialidades pertencentes à área de conhecimento do 
presente edital.

Parágrafo primeiro: Elementos comprobatórios do memorial 
referido no inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros 
materiais que não puderem ser digitalizados deverão ser apre-
sentados até o último dia útil que antecede o início do concurso.

Parágrafo segundo: Os docentes em exercício na USP serão 
dispensados das exigências referidas nos incisos III e IV, desde 
que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato inicial.

Parágrafo terceiro: Os candidatos estrangeiros serão dispen-
sados das exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar 
que se encontram em situação regular no Brasil.

Parágrafo quarto: O candidato estrangeiro aprovado no 
concurso e indicado para o preenchimento do cargo só poderá 
tomar posse se apresentar visto temporário ou permanente que 
faculte o exercício de atividade remunerada no Brasil.

Parágrafo quinto: No requerimento de inscrição, os candi-
datos portadores de necessidades especiais deverão apresentar 
solicitação para que se providenciem as condições necessárias 
para a realização das provas.

2. As inscrições serão julgadas pela Congregação do Institu-
to de Ciências Biomédicas, em seu aspecto formal, publicando-se 
a decisão em edital.

Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo 
de trinta a cento e vinte dias, a contar da data da publicação no 
Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo 
com o artigo 134, parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

3. O concurso será realizado segundo critérios objetivos, 
em duas fases, por meio de atribuição de notas em provas, 
assim divididas:

1ª fase (eliminatória) – prova escrita – peso 2
2ª fase – I) julgamento do memorial com prova pública de 

arguição - peso 5
II) prova didática - peso 3
Parágrafo primeiro: A convocação dos inscritos para a 

realização das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo segundo: Os candidatos que se apresentarem 

depois do horário estabelecido não poderão realizar as provas.
I – Primeira fase: PROVA ESCRITA – Caráter Eliminatório
4. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral 

e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto no art. 
139, e seu parágrafo único, do Regimento Geral da USP.

I – a comissão julgadora organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do concurso, e dela dará conhe-
cimento aos candidatos vinte e quatro horas antes do sorteio 
do ponto, sendo vedado ao candidato renunciar a esse prazo;

II - o candidato poderá propor a substituição de pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do concurso, 
cabendo à comissão julgadora decidir, de plano, sobre a proce-
dência da alegação;

III - sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova;

IV – durante sessenta minutos, após o sorteio, será per-
mitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos;

V – as anotações efetuadas durante o período de consulta 
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas 
em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;

VI – a prova, que será lida em sessão pública pelo candida-
to, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VII – cada prova será avaliada, individualmente, pelos mem-
bros da comissão julgadora;

VIII – serão considerados habilitados para a 2ª fase os 
candidatos que obtiverem, da maioria dos membros da comissão 
julgadora, nota mínima sete;

IX – a comissão julgadora apresentará, em sessão pública, 
as notas recebidas pelos candidatos.

5. Participarão da segunda fase somente os candidatos 
aprovados na primeira fase.

II – Segunda fase: PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGA-
MENTO DO MEMORIAL E PROVA DIDÁTICA.

PROVA PÚBLICA DE ARGUIÇÃO E JULGAMENTO DO 
MEMORIAL

6. O julgamento do memorial, expresso mediante nota 
global, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito 
do candidato.

Parágrafo único – No julgamento do memorial, a comissão 
apreciará:

I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades relacionadas à prestação de serviços à 

comunidade;
IV – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V - diplomas e outras dignidades universitárias.
PROVA DIDÁTICA
7. A prova didática será pública, com a duração mínima de 

quarenta e máxima de sessenta minutos, e versará sobre o pro-
grama da área de conhecimento acima mencionada, nos termos 
do artigo 137 do Regimento Geral da USP.

I – a comissão julgadora, com base no programa do concur-
so, organizará uma lista de dez pontos, da qual os candidatos 
tomarão conhecimento imediatamente antes do sorteio do 
ponto;

 INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
 INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
EDITAL IB/AACAD/13/2017
RESULTADO FINAL / CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Diretor do Instituto de Biociências da USP torna público 

o Resultado Final / Classificação do Processo Seletivo para con-
tratação de 01 docente, na categoria de Professor Doutor Con-
tratado III, em Regime de Turno Parcial, para o Departamento de 
Botânica, realizado de acordo com o Edital IB/AACAD/10/2017, 
de Abertura de Processo Seletivo para contratação de docente, 
publicado no D.O.E. de 28/03/2017.

Classificação Nome do Candidato
1º Juliana Hanna Leite El Ottra
2º Juliana Lovo
3º Alexandre Rizzo Zuntini
4º Jenifer de Carvalho Lopes Dantas
Tendo em vista o resultado acima discriminado, a Comissão 

de Seleção do processo seletivo apresentou o relatório final que 
foi homologado ad referendum do Conselho Técnico-Administra-
tivo do Instituto de Biociências em 24/04/2017.

 INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS
EDITAL IB/AACAD/14/2017
CONVOCAÇÃO
O Instituto de Biociências da USP convoca a candidata 

Juliana Hanna Leite El Ottra a comparecer ao Órgão de Pessoal 
do Instituto de Biociências, sito à Rua do Matão, travessa 14, 
número 321, no prazo de 5 dias úteis, a partir de 27/04/2017, 
das 9h às 11h e das 14h às 16h, munida de todos os documentos 
para dar andamento à sua contratação pelo Regime Autárquico, 
conforme Editais IB/AACAD/10/2017 e IB/AACAD/13/2017, de 
Abertura de Processo Seletivo e de Resultado Final/Classificação 
e Homologação, respectivamente, para a função de Professor 
Doutor Contratado III em Regime de Turno Parcial.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
EDITAL ICB.ATAC. 09/2017
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
O Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da Univer-

sidade de São Paulo, convoca o candidato: Vagner Roberto 
Antunes, inscrito no CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO 
DE LIVRE-DOCENTE, Programa de Fisiologia Cardiovascular e 
Respiratória, junto ao Departamento de Fisiologia e Biofísica, 
conforme Edital ICB.ATAC.11/2016 publicado no D. O. E. em 11 
de agosto de 2016 de Abertura do Concurso, para as provas de 
Julgamento do Memorial com Prova Pública de Argüição (peso 
4); Prova Escrita (peso 1), Prova Prática (peso 1), Defesa de Tese 
(peso 3) e Avaliação Didática (peso 1), que serão realizadas nos 
dias 12 e 13 de junho de 2017, inicio às 08h00, no Edifício Bio-
médicas III, Av. Prof. Lineu Prestes, 2.415 - térreo, à sala de Reu-
niões do Setor Acadêmico. Referente processo 2016.1.873.42.7.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO INSTITUTO DE CIÊNCIAS 
BIOMÉDICAS

RETIFICAÇÃO DO COMUNICADO ICB.ATAC.04/2017
CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-

-DOCÊNCIA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E 
BIOFÍSICA

ACEITE DE INSCRIÇÕES E INDICAÇÃO DE COMISSÃO 
JULGADORA

Onde-se-lê:... O candidato acima submeter-se-a à Comissão 
Julgadora composta pelos seguintes Professores Doutores Titu-
lares: Walter Araújo Zin, Everardo Magalhães Carneiro, Rafael 
Linden, Rui Curi, Maria Luiza Morais Barreto de Chaves. Suplen-
tes do ICB, pela ordem: Patricia Gama, Carla Roberta de Oliveira 
Carvalho, Antonio Carlos Cassola, Nancy Amaral Rebouças, 
Newton Sabino Canteras, Jackson Cioni Bittencourt, Maria Hele-
na Catelli de Carvalho, Marcelo Nicolas Muscará, Marcus Vini-
cius Chrysostomo Baldo, Fábio Bessa Lima, Silvana Auxiliadora 
Bordin da Silva, Soraia Katia Pereira Costa, Joaquim Procópio de 
Araujo Filho. Suplentes estranhos ao ICB, pela ordem: Paulo José 
Ferreira Tucci, Ruy Ribeiro de Campos Junior, Luiz Eugenio Araujo 
de Moraes Mello, Licio Augusto Velloso, Robson Augusto Souza 
dos Santos, Kleber Gomes Franchini, Rubens Fazan Junior, Sergio 
Luiz Domingues Cravo, Alexander Henning Ulrich. Referente 
processo de no. 2016.1.873.42.7.

Leia-se:... O candidato acima submeter-se-a à Comissão Jul-
gadora composta pelos seguintes Professores Doutores Titulares: 
Paulo José Ferreira Tucci, Everardo Magalhães Carneiro, Rafael 
Linden, Patricia Gama, Maria Luiza Morais Barreto de Chaves. 
Suplentes do ICB, pela ordem: Carla Roberta de Oliveira Carva-
lho, Antonio Carlos Cassola, Nancy Amaral Rebouças, Newton 
Sabino Canteras, Jackson Cioni Bittencourt, Maria Helena Catelli 
de Carvalho, Marcelo Nicolas Muscará, Marcus Vinicius Chry-
sostomo Baldo, Fábio Bessa Lima, Silvana Auxiliadora Bordin da 
Silva, Soraia Katia Pereira Costa, Joaquim Procópio de Araujo 
Filho. Suplentes estranhos ao ICB, pela ordem: Luiz Eugenio 
Araujo de Moraes Mello, Licio Augusto Velloso, Robson Augusto 
Souza dos Santos, Kleber Gomes Franchini, Rubens Fazan Junior, 
Sergio Luiz Domingues Cravo, Alexander Henning Ulrich. A Pre-
sidência da Comissão Julgadora, de acordo com a deliberação 
da C. Congregação, será exercida pela Professora Doutora Maria 
Luiza Morais Barreto de Chaves. Referente Processo de Concurso 
no. 2016.1.873.42.7.

 Edital ICB.ATAC.05/2017
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE 

TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM) 
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR, EM RDIDP, NO DEPARTAMEN-
TO DE FARMACOLOGIA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDI-
CAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

O Diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universi-
dade de São Paulo, Cidade Universitária “Armando de Salles de 
Oliveira”, Av. Prof. Lineu Prestes, 2.415, torna público a todos os 
interessados que, de acordo com o decidido pela Congregação 
em sua 384a sessão ordinária, realizada em 29/03/2017, estarão 
abertas, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação 
deste edital, 26 de abril de 2017 e término às 16horas (horário 
de Brasília) do dia 24 de julho de 2017, as inscrições ao concurso 
público de títulos e provas para provimento de 01 (um) cargo 
de Professor Doutor, referência MS-3.1, em Regime de RDIDP, 
claro/cargo nº 1233882, com o salário de R$ 10.670,76 (dez mil, 
seiscentos e setenta reais e setenta e seis centavos), referente 
ao mês de maio de 2016, junto ao Departamento Farmacologia, 
na área de conhecimento de Farmacologia Geral, nos termos do 
art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e o respectivo 
programa que segue:

1. Farmacocinética: Vias de administração, absorção, distri-
buição, biotransformação e excreção de fármacos.

2. Farmacodinâmica - Interação droga-receptor / Farmaco-
logia molecular.

3. Farmacogenética.
4. Modulação farmacológica do sistema colinérgico.
5. Farmacologia da junção neuromuscular.
6. Modulação farmacológica do sistema adrenérgico.
7. Fármacos utilizados no tratamento de hipertensão 

arterial.
8. Fármacos utilizados no tratamento da insuficiência 

cardíaca.
9. Fármacos utilizados no tratamento do diabetes.
10. Fármacos utilizados no tratamento de dislipidemias.
11. Fármacos anti-inflamatórios (AIEs/AINEs).
12. Fármacos utilizados no tratamento da Asma.
13. Farmacologia do sistema digestório.
14. Analgésicos Opioides.
15. Ansiolíticos e hipnóticos.
16. Antipsicóticos.
17. Anticonvulsivantes.
18. Antidepressivos.
19. Drogas de abuso: dependência.
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