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6.2. O candidato poderá requerer, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contados da data da publicação a que se refere o item 
anterior, reconsideração quanto ao indeferimento de sua inscri-
ção, que será apreciada pela Congregação no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, contados a partir do prazo final de recurso.

7. PROVAS, AVALIAÇÃO E JULGAMENTO
7.1. A data, horário e local para a realização das provas 

deverão ser acompanhadas pelo candidato por meio de Edital 
de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do Estado – 
Poder Executivo – Seção I – DOE e disponibilizado no site www.
marilia.unesp.br.

7.2. Os títulos obtidos fora da UNESP, serão admitidos para 
fins de inscrição no concurso, quando expedidos em cursos de 
pós-graduação credenciados regularmente.

7.3. Os títulos acima mencionados, obtidos no Brasil, que 
não tenham validade nacional, não serão aceitos na UNESP.

7.4. Os títulos obtidos no exterior serão considerados para 
fins de inscrição no concurso, devendo, contudo, ser reconhecida 
sua equivalência aos títulos conferidos pela UNESP.

7.5. O concurso constará de:
Prova de Títulos em que serão analisadas as atividades 

de formação didática e científica, com maior relevância para 
as atividades relacionadas com a disciplina/áreas em concurso.

Prova Didática que constará de aula teórica em nível de 
graduação, com duração mínima de 40 minutos e máxima de 
60 minutos, sobre tema a ser sorteado, com 24 horas de antece-
dência, da lista do programa. A ordem de apresentação da aula 
seguirá a ordem de inscrição no referido concurso.

7.6. O programa e a bibliografia do concurso encontram-se 
no Anexo 1, deste edital.

7.7. Na avaliação do candidato será adotado o critério de 
notas de 0 (zero) a 10 (dez) em todas as provas. As provas terão 
os seguintes pesos:

- - Prova de Títulos – peso 2
- - Prova Didática – peso 1
8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
8.1. Na Prova de Títulos os critérios de avaliação com a 

respectiva pontuação serão:
a) Formação/Títulos – pontuação máxima 3,0
-doutorado na área- 1,5
-doutorado nas áreas afins- 1,0
-doutorando na área- 0,5
-doutorando nas áreas afins – 0,25
-mestrado na área – 1,5
-mestrado em áreas afins- 1,0
-especialização na área – 0,25
b) Atividades Científicas – pontuação máxima 3,0
- artigos em periódicos qualificados – 1,0
-artigos em outros periódicos – 0,5
-trabalhos em eventos – 0,5
-capítulos de livros e livros- 0,75
- participação em eventos – 0,25
c) Atividades Didáticas - pontuação máxima 3,5
-experiência na Graduação – 1,5
-experiência na disciplina – 1,0
-experiência em outros níveis – 1,0
d)-outras atividades profissionais relevantes-pontuação 

máxima 0,5
- atividades de administração, gestão e outras afins na 

área – 0,5
8.2. Na Prova Didática os critérios de avaliação com a res-

pectiva pontuação serão:
a)Apresentação da aula (delimitação do tema, objetivos e 

estratégias) – pontuação máxima 1,0
b)Comunicabilidade – pontuação máxima 1,0
c)Exemplificação – pontuação máxima 1,0
d)Domínio de conteúdo – pontuação máxima 3,0
e)Utilização de recursos pedagógicos – pontuação máxima 

1,0
f)Coerência entre as partes da aula – pontuação máxima 

1,0
g)Adequação da aula ao nível de graduação – pontuação 

máxima 1,5
h)Controle do tempo para exposição – pontuação máxima 

0,5
9. HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
9.1. Serão considerados aprovados os candidatos que obti-

verem média igual ou superior a 07 (sete), com pelo menos 02 
(dois) membros da banca examinadora.

9.2. A ordem de classificação dos candidatos aprovados 
será estabelecida em função da maior média final obtida.

9.3. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplica-
dos, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

- - com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da 
Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que 
será dada preferência ao de idade mais elevada;

- - melhor média na Prova Didática;
- - melhor pontuação na Prova de Títulos;
- - mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
10. CONTRATAÇÃO
10.1. O candidato classificado em primeiro lugar será con-

tratado, em 12 horas semanais de trabalho, sob o regime jurídico 
da CLT e legislação complementar.

10.2. O contrato de trabalho estabelecido pelo período de 
até 10 (dez) meses, não poderá ser prorrogado, sendo que o 
estabelecido pelo período de até 5 (cinco) meses, poderá ser 
prorrogado uma única vez, a critério da Administração

11. DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1. O resultado final do concurso será publicado no Diário 

Oficial do Estado - DOE - Poder Executivo - Seção I.
11.2. Caberá recurso à Congregação, sob os aspectos formal 

e legal, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de 
publicação do resultado final do concurso. A Congregação terá 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para responder o recurso impe-
trado, a contar do prazo final para recurso.

11.3. O resultado final do concurso público será homologa-
do pela Congregação da Unidade Universitária.

11.4. O candidato aprovado cujo CPF esteja cancelado, 
não será contratado conforme Orientações Gerais e Instrução 
Normativa SRF nº 190, de 09 de agosto de 2002 e posteriores 
alterações da Receita Federal.

11.5. - Será eliminado do concurso público o candidato que:
11.5.1. não atendendo, à época de sua inscrição, aos requi-

sitos previstos no artigo 1º da Lei 12.782/2007, tenha obtido, 
com emprego de fraude ou qualquer outro meio que evidencie 
má fé, a redução de que trata esta lei.

Parágrafo único - A eliminação de que trata este artigo:
1. deverá ser precedida de procedimento em que se garanta 

ao candidato ampla defesa;
2. importará a anulação da inscrição e dos demais atos 

praticados pelo candidato, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções cabíveis.

11.5.2. Será eliminado do concurso público o candidato que 
não comparecer na sala ou local de sorteio/prova no horário 
estabelecido.

11.6. A validade deste concurso será a partir da data de 
publicação no DOE da homologação até o final do semestre 
letivo.

11.7. Não haverá devolução de importância paga, ainda que 
maior ou em duplicidade, nem isenção total de pagamento do 
valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado, exceto 
nos casos em que o concurso público não se realizar.

11.8. É de responsabilidade do candidato acompanhar 
todas as publicações no DOE, referente ao presente concurso.

11.9. O currículo documentado ficará à disposição dos can-
didatos durante o prazo de validade deste concurso. Após este 
prazo, se não retirado, será descartado.

2º semestre de 2018, e pelo prazo de 5 meses, em 12 horas 
semanais de trabalho, sob o regime jurídico da CLT e legislação 
complementar, nas disciplinas: Formação Histórica da América 
Latina; Instituições Políticas Brasileiras II, junto ao Departamento 
de Ciências Políticas e Econômicas da Faculdade de Filosofia e 
Ciências do Campus de Marília.

O contratado deverá exercer as atividades de docência em 
cursos de graduação nos períodos diurno e/ou noturno, depen-
dendo das necessidades do Departamento.

1. REMUNERAÇÃO
1.1. O salário de Professor Substituto é de R$ 1.283,91, 

correspondente à referência MS-2, em 12 horas semanais.
OBS: Caso o candidato tenha título superior ao exigido, o 

salário será correspondente à titulação.
Por tratar-se de contratação em caráter emergencial e 

temporária, ainda que o candidato venha a obter titulação 
acadêmica superior após a assinatura do contrato, esta não será 
considerada para fins de aumento salarial.

2. INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão recebidas no período 07, 08, 11, 

12 e 13/06/2018, no horário das 9h às 11h 30m e das 14h às 
16h30m, na Seção Técnica de Comunicações, da Faculdade de 
Filosofia e Ciências do Campus de Marília - UNESP, situada na 
Avenida Hygino Muzzi Filho, 737 – Campus Universitário.

2.2. O candidato que tiver interesse na redução da taxa 
de inscrição deverá se inscrever nos 02 (dois) primeiros dias do 
período de inscrição, satisfeitas as exigências do item 5.

2.3. Não serão recebidas inscrições por via postal ou 
internet.

3. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se graduados em curso superior que 

sejam, no mínimo, Mestre. A qualificação necessária à inscrição 
para o concurso será demonstrada por estudos, em nível de gra-
duação, na área do conhecimento à qual se integra a disciplina 
ou conjunto de disciplinas objeto do concurso.

3.1.1. Os diplomas de graduação com validade nacional 
ou os obtidos no exterior serão aceitos para fins de inscrição;

3.1.1.1. Os diplomas de graduação obtidos no exterior 
deverão estar revalidados por Universidades Públicas, aten-
dendo os termos do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB nº 9.394/1996;

3.1.2. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado serão 
aceitos, quando obtidos em cursos de pós-graduação recomen-
dados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacional de 
Educação (CNE);

3.1.3. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado obtidos no 
exterior serão aceitos, desde que estejam reconhecidos e regis-
trados por universidades que possuam cursos de pós-graduação 
recomendados pela CAPES e autorizados pelo Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE).

3.2. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no con-
curso público com passaporte, entretanto, por ocasião da 
contratação deverá apresentar a cédula de identidade com visto 
temporário com prazo de validade compatível. Caso ainda não 
possua, deverá apresentar visto temporário e no prazo de 30 
(trinta) dias entregar cópia simples do protocolo do pedido de 
transformação do visto temporário em permanente, sob pena de 
rescisão contratual ou exoneração.

3.2.1 A permanência do estrangeiro no quadro docente da 
Universidade fica condicionada à apresentação de cédula de 
identidade com visto permanente.

3.3. Não registrar antecedentes criminais.
3.4. Estar com o CPF regularizado.
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. O candidato deverá apresentar requerimento dirigido 

ao Diretor da Unidade, indicando nome completo, número da 
cédula de identidade, data de nascimento, filiação, naturali-
dade, estado civil, residência, profissão e endereço eletrônico, 
instruindo-o com os seguintes documentos, cópias simples 
frente e verso:

4.1.1. cédula de identidade e no caso de candidato estran-
geiro: cédula de identidade de estrangeiro com visto temporário 
e na falta desta, o passaporte;

4.1.2. comprovante de estar em dia com as obrigações 
militares, quando do sexo masculino;

4.1.3. comprovante de estar quite com a Justiça Eleitoral;
4.1.4. comprovante de graduação em curso superior, bem 

como ser portador do título de mestre ou cópia da ata de defesa 
da tese, condicionada a apresentação do título homologado, na 
ocasião da contratação.

4.2. Os candidatos deverão apresentar comprovante de 
recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 95,50 
(Noventa e cinco reais e cinquenta centavos), efetuado na Seção 
Técnica de Finanças.

4.3. Curriculum lattes das atividades realizadas, devidamen-
te documentadas (inclusive com o histórico escolar - graduação 
e pós-graduação do candidato) no qual sejam indicados os tra-
balhos publicados e todas as demais informações que permitam 
cabal avaliação do mérito do candidato.

4.4. No caso de inscrição por procuração devem ser apre-
sentados os documentos originais de mandato, de identidade 
do procurador e cópia simples daqueles relacionados nos itens 
4.1. ao 4.3.

4.5. O candidato estrangeiro fica dispensado das exigências 
contidas nos subitens 4.1.2 e 4.1.3.

5. REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – LEI 12.782/2007
5.1. A redução do valor da taxa de inscrição, correspondente 

a 50% (cinqüenta por cento), será concedida aos candidatos 
interessados que atendam, CUMULATIVAMENTE, os seguintes 
requisitos:

I - sejam estudantes, assim considerados os que se encon-
trem regularmente matriculados em curso superior, em nível de 
graduação ou pós-graduação.

II - percebam remuneração mensal, inferior a 02 (dois) 
salários mínimos, ou estejam desempregados.

5.2. A concessão da redução ficará condicionada à apresen-
tação, pelo candidato, no ato da inscrição:

I - quanto à comprovação da condição de estudante, de um 
dos seguintes documentos:

a) certidão ou declaração, expedida por instituição de ensi-
no pública ou privada;

b) carteira de identidade estudantil ou documento similar, 
expedido por instituição de ensino pública ou privada, ou por 
entidade de representação discente;

II - quanto às circunstâncias previstas no inciso II do item 
5.1. deste Edital:

a) comprovante de renda, ou de declaração, por escrito, da 
condição de desempregado.

OBS: O candidato deverá apresentar os documentos origi-
nais bem como as respectivas cópias para conferência e entrega 
das mesmas, para posterior análise. As cópias apresentadas não 
serão devolvidas.

5.3. O candidato que tiver interesse na redução da taxa de 
inscrição, deverá se inscrever nos dois primeiros dias do período 
de inscrição.

5.4. O recebimento dos documentos comprobatórios será 
procedido pela Seção Técnica de Comunicações da Unidade, 
após verificação da autenticidade da documentação apresen-
tada, serão encaminhados à Seção Técnica de Desenvolvimento 
e Administração de Recursos Humanos - STDARH para análise.

5.5. O deferimento ou indeferimento das solicitações de 
redução de taxa de inscrição será disponibilizado no local das 
inscrições no dia 11/06/2018, a partir das 14h30m e, no caso de 
indeferimento, o prazo para interposição de recurso será de 03 
(três) dias úteis contando a data de divulgação.

6. DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
6.1. Será publicada, no DOE, a relação dos candidatos que 

tiveram suas inscrições indeferidas por não se enquadrarem nas 
exigências estabelecidas no presente edital.

ANEXO A – CRONOGRAMA GERAL DO PROCESSO SELETIVO
ALUNOS ESPECIAIS
INSCRIÇÕES: de 07/06 a 22/06/2018
RESULTADO PRELIMINAR: 05/07/2018
RECURSOS: 06/07/2018
RESULTADO FINAL: até 13/07/2018
MATRÍCULAS:
REC5013 Avaliação de Políticas Sociais – de 25/07 a 01/08
REC5008 Econometria II – de 23/07 a 30/07
REC5020 Econometria III – de 23/07 a 30/07
REC5038 Estatística Espacial – de 24/07 a 31/07
REC5029 Macroeconomia II – de 25/07 a 01/08
REC5023 Macroeconomia Internacional – de 25/07 a 01/08
REC5030 Microeconomia II – de 26/07 a 02/08

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO
Edital FSP 031/2018
Convocação para as provas do concurso para Livre Docên-

cia, junto ao Departamento de Saúde Ambiental.
O Diretor torna público que o concurso para obtenção 

de título de Livre Docente, junto ao Departamento de Saúde 
Ambiental, referente ao edital FSP/001/18, publicado no D.O.E. 
de 12/01/2018, no qual se encontra inscrito o Doutor Flávio 
Tayra, será realizado nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2018, 
com início às 9h00, na Sala Paulo de Azevedo Antunes (Direto-
ria) – 1º andar, sito à Avenida Dr. Arnaldo, 715 – São Paulo – SP. 
Ficam, pelo presente Edital, convocados a Comissão Julgadora, 
cujos Professores, são, Membros: Wanda Maria Risso Günther, 
Neli Aparecida de Mello-Théry, Tadeu Fabrício Malheiros, Wagner 
Costa Ribeiro e Arlindo Philippi Jr.; Suplentes: Alex Kenya Abiko, 
Pedro Roberto Jacobi, Maria da Penha Costa Vasconcellos e 
João Vicente de Assunção, bem como o candidato inscrito no 
referido concurso.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
Edital 037/18
Processo Seletivo para contratação de 01 (um) docente por 

prazo determinado, como professor Contratado III (Professor 
Doutor), junto ao Departamento de Nutrição, aberto através 
do Edital FSP/016/18, publicado no Diário Oficial do Estado em 
14/04/18.

Os trabalhos do processo seletivo em questão foram mar-
cados para os dias 19, 20 e 21 de junho de 2018, com início 
às 8h00m, na sala “Paulo de Azevedo Antunes”, Diretoria da 
Faculdade de Saúde Pública, situada à Av. Dr. Arnaldo, 715 – São 
Paulo - SP. Assim sendo, ficam convocadas para a primeira etapa 
de avaliações, as candidatas portadoras do título de Doutor: 
Carla Adriano Martins, Carolina Menezes Ferreira e Fernanda 
Nascimento Pereira, bem como a Comissão Julgadora, os Pro-
fessores Doutores Dirce Maria Lobo Marchioni – Departamento 
de Nutrição da FSP/USP, Mônica Glória Neumann Spinelli - 
Universidade Presbiteriana Mackenzie e Ana Maria de Souza 
- Departamento de Saúde, Clínica e Instituições da Universidade 
Federal de São Paulo/UNIFESP

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
EDITAL DE RETIFICAÇÃO FSP 036/2018
Nos Editais FSP 023/2018, publicados em 28 de abril 2018 

e FSP 027/2018, publicado em 10 de maio de 2018, onde se lê: 
“Andrea Luiza Zhouri Laschefski do Departamento de Sociologia 
e Antropologia da UFMG”; leia-se: “Andrea Luisa Zhouri Lasche-
fski do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG”

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO

Edital FSP 031/2018
Convocação para as provas do concurso para Livre Docên-

cia, junto ao Departamento de Saúde Ambiental.
O Diretor torna público que o concurso para obtenção 

de título de Livre Docente, junto ao Departamento de Saúde 
Ambiental, referente ao edital FSP/001/18, publicado no D.O.E. 
de 12/01/2018, no qual se encontra inscrito o Doutor Flávio 
Tayra, será realizado nos dias 06, 07 e 08 de agosto de 2018, 
com início às 9h00, na Sala Paulo de Azevedo Antunes (Direto-
ria) – 1º andar, sito à Avenida Dr. Arnaldo, 715 – São Paulo – SP. 
Ficam, pelo presente Edital, convocados a Comissão Julgadora, 
cujos Professores, são, Membros: Wanda Maria Risso Günther, 
Neli Aparecida de Mello-Théry, Tadeu Fabrício Malheiros, Wagner 
Costa Ribeiro e Arlindo Philippi Jr.; Suplentes: Alex Kenya Abiko, 
Pedro Roberto Jacobi, Maria da Penha Costa Vasconcellos e 
João Vicente de Assunção, bem como o candidato inscrito no 
referido concurso.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
EDITAL DE RETIFICAÇÃO FSP 036/2018
Nos Editais FSP 023/2018, publicados em 28 de abril 2018 

e FSP 027/2018, publicado em 10 de maio de 2018, onde se lê: 
“Andrea Luiza Zhouri Laschefski do Departamento de Sociologia 
e Antropologia da UFMG”; leia-se: “Andrea Luisa Zhouri Lasche-
fski do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG”

 Extrato de Convênio Internacional
Memorando Acadêmico – Convenientes: Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Signatário: Prof. 
Victor Wünsch Filho – Diretor; Concedente: School of Public 
Healt / University of Michigan. Signatário: James Paul Holloway 
e Cathleen Connell – Diretores. Objeto: Cooperação acadêmica 
e científica entre as instituições, a fim de promover a cooperação 
da educação e pesquisa em saúde pública por meio de ativida-
des acadêmicas e científicas que envolvam pesquisas, projetos 
e publicações, intercâmbio de docentes, professores visitantes. 
Resolução USP 4550 de 30/10/2009, publicada no D.O. de 
04/11/2009, alterada pela resolução USP 4790 de 18/06/2010, 
publicada no D.O. de 24/06/2010. Vigência: 5 anos a contar da 
data da assinatura: 06/04/2018.

 INSTITUTO DE FÍSICA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO INSTITUTO DE FÍSICA
Edital nº IF - 14/2018
CONVOCAÇÃO
O Instituto de Física da USP convoca o candidato TIAGO 

FIORINI DA SILVA, a comparecer ao Órgão de Pessoal do IFUSP, 
sito à Rua do Matão, 1371, Ala I, sala 317, Cidade Universitária, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação deste 
Edital, das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, munido de 
todos os documentos para dar andamento à sua nomeação 
como Professor Doutor, cargo nº 1234501, referência MS-3.1, 
em RDIDP, junto ao Departamento de Física Nuclear, conforme 
Editais IF-22/2017 e IF-10/2018, de Abertura de Inscrições e de 
homologação do relatório final, respectivamente.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE MARÍLIA
 Faculdade de Filosofia e Ciências
 Campus de Marília
Faculdade de Filosofia e Ciências
EDITAL Nº 078/2018 - STDARH
Acham-se abertas, nos termos do Despacho nº Desp. 

387-17-PROPEG de 14-12-2017, publicado em 15-12-2017 
e com base na Resolução UNESP nº 29/2015, alterada pela 
Resolução UNESP nº 81/2017, as inscrições ao concurso público 
de Provas e Títulos para contratação de 01 PROFESSOR SUBS-
TITUTO, por prazo determinado, em caráter emergencial para 
atender excepcional interesse público, no período relativo ao 

Professor Contratado III (Professor Doutor), junto ao Departa-
mento de Contabilidade e Atuária, conforme Edital FEA 05/2018 
de Abertura de Processo Seletivo Simplificado e Convocação 
para as Provas, publicado no D.O. de 24/02/2018 e Comunicado 
homologando o resultado do processo seletivo, publicado no 
D.O. de 29/05/2018.

 FACULDADE DE ECONOMIA, 
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE 
RIBEIRÃO PRETO
 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABI-

LIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL FEA-RP 016/2018
EDITAL DE ABERTURA DE VAGAS PARA ALUNOS ESPECIAIS 

NAS DISCIPLINAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ECONOMIA – ÁREA: ECONOMIA APLICADA - 2º SEMESTRE 
LETIVO DE 2018

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Economia – Área Economia Aplicada (CCP-PPGE) da Facul-
dade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão 
Preto, da Universidade de São Paulo (FEA-RP/USP), tendo em 
vista a Portaria FEA-RP 23/2014, torna pública a abertura de ins-
crições para alunos especiais nas disciplinas do 2º semestre leti-
vo de 2018, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. Para realizar a inscrição, primeiramente o aluno deverá 

preencher a Planilha de Pontuação Curricular disponível no site 
http://www.fearp.usp.br/pt-br/ppge/processos-seletivos/alunos-
-especiais.html. As informações prestadas deverão estar alinha-
das com o currículo Lattes do candidato;

1.2. As inscrições serão realizadas conforme o cronograma 
no Anexo A, via internet, no endereço http://www.fearp.usp.br/
pt-br/ppge/processos-seletivos/alunos-especiais.html, no qual 
deverá ser anexada a Planilha de Pontuação Curricular preenchi-
da (conforme item anterior). Não é necessária a assinatura, ape-
nas o preenchimento da planilha e do formulário de inscrição;

1.3. O candidato se declara responsável pelas informações 
contidas na ficha de inscrição e por qualquer falta de condições 
exigidas e não atendidas;

1.4. Não será cobrada taxa de inscrição;
1.5. É vedada em qualquer hipótese a inscrição condicional.
2. DO LIMITE DE MATRÍCULAS
2.1. Em caso de aprovação como aluno especial, o candi-

dato poderá se matricular em até 5 (cinco) disciplinas ao ano 
do Programa de Pós-Graduação em Economia: Área Economia 
Aplicada.

3. DAS VAGAS
3.1. As disciplinas oferecidas, suas programações e vagas 

disponíveis são as seguintes:
REC5013 Avaliação de Políticas Sociais – 03 vagas, ofereci-

da de 01/08 a 08/11/2018
REC5008 Econometria II - 10 vagas, oferecida de 30/07 a 

06/11/2018
REC5020 Econometria III - 10 vagas, oferecida de 30/07 a 

07/11/2018
REC5038 Estatística Espacial - 10 vagas, oferecida de 31/07 

a 06/11/2018
REC5029 Macroeconomia II - 05 vagas, oferecida de 01/08 

a 23/11/2018
REC5023 Macroeconomia Internacional – 03 vagas, ofereci-

da de 01/08 a 08/11/2018
REC5030 Microeconomia II – 05 vagas, oferecida de 02/08 

a 13/11/2018
As disciplinas somente serão oferecidas caso atinjam o 

número mínimo de alunos (04) matriculados conforme o Regula-
mento do Programa, incluindo alunos especiais. Caso o número 
mínimo de alunos (04) não seja atingido, a disciplina será auto-
maticamente cancelada, bem como a inscrição do interessado.

4. DA SELEÇÃO
4.1. A seleção será realizada por uma Comissão Julgadora 

designada pela Comissão Coordenadora do Programa de Pós-
-Graduação em Economia Aplicada da FEA-RP/USP, mediante 
avaliação curricular, sendo que a avaliação segue a escala de 0 
(zero) a 10 (dez) pontos, com precisão máxima de um décimo 
(0,0 a 10,0), é atribuída segundo os critérios da Planilha de 
Pontuação Curricular. Os critérios da Planilha de Pontuação 
Curricular obedecem à seguinte ponderação:

a. 25% para publicação de artigos científicos em periódi-
cos com corpo editorial reconhecido, patentes ou registros de 
invenções e softwares;

b. 25% para experiência profissional acadêmica;
c. 25% para experiência profissional não acadêmica;
d. 25% para a carta de interesse/motivação em cursar a 

disciplina.
4.2. Será considerado aprovado o candidato que obtiver a 

pontuação mínima de 7,0 (sete) pontos.
4.3. A divulgação do resultado preliminar será realizada 

conforme o período indicado no anexo A, no site do PPGE 
http://www.fearp.usp.br/pt-br/ppge/processos-seletivos/alunos-
-especiais.html

5. DOS RECURSOS
5.1. Os candidatos poderão interpor recurso on-line no site 

do PPGE http://www.fearp.usp.br/pt-br/ppge/processos-seleti-
vos/alunos-especiais.html no primeiro dia útil subsequente ao 
resultado preliminar, conforme informado no Anexo A.

5.2. Deverá ser elaborado um recurso fundamentado escri-
to que será analisado pela Comissão que foi designada pela 
Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
Economia – Área Economia Aplicada da FEA-RP/USP para tratar 
deste processo de seleção.

5.3. O resultado final após a avaliação dos recursos será 
divulgado, conforme informado no anexo A, no site do PPGE 
http://www.fearp.usp.br/pt-br/ppge/processos-seletivos/alunos-
-especiais.html

6. DA MATRÍCULA
6.1. Os candidatos aprovados deverão apresentar pessoal-

mente ou por terceiros, no Serviço de Pós-Graduação da FEA-RP/
USP e nos períodos indicados no Anexo A, de segunda a sexta-
-feira (exceto feriados e recessos), das 08h30 às 12h00 e das 
13h30 às 17h30, os seguintes documentos para efetivação da 
matrícula, respeitando-se o limite estabelecido no subitem 2.1.:

a) Original e cópia simples da certidão de nascimento ou de 
casamento se for o caso, frente e verso em caso de averbação;

b) Original e cópia simples do documento de identidade 
válido com foto (ou passaporte no caso de estrangeiros), pre-
ferencialmente RG ;

c) Original e cópia simples do diploma (frente e verso) ou 
certificado de conclusão de curso de graduação, devendo a 
colação de grau já ter sido realizada até o final do prazo de 
matrícula;

d) Original e cópia simples de título de eleitor;
e) Certidão de quitação eleitoral, emitida pela internet no 

site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou por cartório eleitoral, 
ou comprovante de votação das duas últimas eleições;

f) Para candidatos do sexo masculino, documento de quita-
ção junto ao serviço militar (reservista ou outros);

a. O candidato menor de 19 anos ou acima de 45 anos 
está desobrigado desta comprovação, conforme art.74 da Lei nº 
4.375, de 17.8.1964.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. A inscrição do candidato no presente processo de 

seleção implica na aceitação das normas e orientações contidas 
neste Edital, bem como dos comunicados relativos ao mesmo já 
emitidos ou que vierem a ser tornados públicos.

7.2. Os casos não previstos neste edital serão resolvidos 
pela Coordenação do PPGE.
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