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Edital EE 043/2019
CONVOCAÇÃO

A Escola de Enfermagem da USP convoca a candidata Dr"
CÚRIA ArüDREA TRAPO a comparecer ao Centro de Serviços
Compartilhados em Recursos Humanos - Quadrilátero da Saúde
Prédio da Administraçáol. situado na Av. Dc Arnaldo, 45S, no
prazo de 5 (tino) dias úteis contados a partir da data de publi

cação do presente edital, das 09h00 às 1 5h30. munido de todos

Editais ATAM/064/201 9 e ATAM/1 47/201 9. de Abertura dc Inscri.

ções ao Concurso Público e Homologação de Resultado Final.
respectivamente, para o cargo de Professor Doutor em RDID13

to ao Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva
(ENS) da Escola de Enfermagem. Proc. 2019.1 .663.7.7

s da ntos para d d a sua nomeacao. lor

disciplinas SEP5760 - Prometo Económico: Elaboração. Análise e
Avaliação; SEP5783 - finanças Corporativas Aplicada; SEP5846

Tópicos em Dados Longitudinais para Economia e finanças;
SEP5819 - Modelagem de Redes Dinâmicas; SEP5844 - Mode
lagem de Empresas: Conceitos e Métodos; SEP5812 - funda
mentes do Gerenciamento Ágil de Projetos; SEPO1 72 -- Prática

Gerenciamento de Projetos; SEP0600 - Engenharia do (lclo
de Vida; SEP5798 - Economia Circulam Gestão e Engenhar
do Ciclo de Vida; SEP0502 - Organização do Trabalho na Enge
daria de Produção; SEP5762 - Integração das Estratégias de

Recursos Humanos e de Produção; SEP0284 - Fundamentos dos
Processos de Produção 11; SEP5806 - Planejamento de Processos
de Usinagem por Abrasão; SEPS837 - Inovação e Sustentabilí
dado na Manuíatura. que segue

Métodos e ferramentas de avaliação de projetos de inves.

!torno; valor presente líquido; valor anual. valor uniforme

Seleção de Projetos: procedimento geral de seleção; prole'
tos mutuamente excludentes; projetos sem restrição de capital;

Risco em orçamento de capital: Retorno e desvio-padrão.

ços de ativos; análise de sensibilidade; análise de cená-

Decisões de Investimento e Rlsm;

Modelos Dinâmicos de Dados em Painel;

Modelagem de empresas: conceitos, requisitos e abor-
dagens
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prova pública de arguição - peso 4.

das provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo 2' -- O candidato que se apresentar depois do

horário estabelecido para início dos trabalhos ou de qualque
se estará automaticamente desclassificado
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Engenharia de manutenção aeronáutica: tipos de manu-

homologação aeronáutica; inquéritos de acidentes aeronáuticos,

regulamentação e aeronavegabilidade; infraestrutura, controle

tenção; proced
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s.2.2. O julgamento dos títulos. expresso mediante nota

global. deverá refletir o mérito do candidato como resultado
da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividades,

produção científica. literária. filosófica ou artística;
ltividade didátlca universitária;

Jades profissionais, ou outras. quando for o caso;
atividade de formação e orientação de discípulos

V - atividades relacionadas à prestação de serviços à
comunidade

VI - diplomas e outras dignidades universitárias.
títulos deverão pre'

idades desempenhadas nos cinco anos anteriores
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Operações aeroespaciais: segurança, risco e responsabili
Jade, estimativas de falhas, témicas de prevenção. investigação
de acidentes. interface homem - máquina - ambiente

Sistemas espaciais: dinâmica do voo. sistema de píopu
ma de controle de atitude. sistema elétrico. sistema de

comando e telemetria. proessamento de dados, confiabilidade
)ntrole de qualidade. integração e testa;

gias e princípios de operação;

de aeronaves(navegação/armamento/contramedida de
aeíonaves}. estrutura básica de sistema FBW (fly-by-Wire).

missão e recepção de sinais barramentos e protocolos de

d ãfeg temas de civil:
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ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO
PRETO
Edital EERP/ATAc 053/201 9

COMUNICADO DE ACEITAÇÃO DE INSCRIÇÃO E DESIGNA
ÇAO DE COMISSÃO JULGADORA

A Congregação, em sua 431 ' sessão ordinária, realizada em
5 de dezembro de 2019. apreciou, (quanto ao aspecto forma

ição de Jacqueline de Souza. no concurso para obtenção do
ítulo de Livre-Docente junto ao Departamento de Enfermagem
Psiquiátrica e Ciências Humanas, na área de Enfermagem
Saúde Mental e Atenção Básica, com base no programa das
disciplinas 2200009 Cuidado Integral em Saúde 1; 220011S

tegralidade do Cuidado em Saúde 1; 2200093 Urgênc
Emergência em Enfermagem (B); 22001 1 6 Urgênda e Emergên

m Enfermagem (B/L); ERP5795 A Abordagem Qualitativa e
teoria Fundamentada, regido pe]o Edita] EERP/ATAc 03S/201 9

Na mesma sessão, aprovou a composição da Comissão

MEMBROS EFETIVOS
Prof' Df Margarina Antõnia Villar Luas - (Presidente)
Professor Titular do Departamento de Enfermagem Psiquiá

trica e Ciências flumanas da Escola de Enfermagem de Ribeiíão
Preto da Universidade de São Paulo

Prof. Dr. Silvio Yasui
Professor Associado do Departamento de Departamen

de Psicologia Social e Educacional da faculdade de Ciências e
etras de Assim Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mes

gerando-a al) d

ulqadora p referido 0. eg

2.3. A prova pública oral de erudição será realizada com

da Comissão Julgadora deddir se o tema escolhido pelo candi
56 do

exceder a sessenta minutos.
Parágrafo 0 dídato. podeposiÇ

data é pertinente ao programa, de acordo com o artigo
Regimento Geral da USP. Sistemas de propulsão: análise da missão; seleçào dos

de de referênciacomumçao. voo.

tor/

da Comissão Julgadora poderá solicitar esclarecimentos ao
ndidato. não podendo o tempo máximo, entre perguntas e

Parágrafo 3' -- Cada examinador após Q término da prova
de erudição de todos os andidatos. dará a nota, encerrando-a

2.4. A prova pública de arguição far-se-á em atenção aos
trabalhos publicados pelo candidata, linha de pesquisa aditada.
orientação de trabalhos científicos. cursos ministrados. ativida
des didátícas diversas. produção técnica e artística

2.5. As notas das provas do concurso para Professor Titular
poderão variar de zero a dez, com aproximação até a primeira

3. DO RESUl:mDO
3.1. Ao término da apreciação das provas, cada cand

data terá de cada examinador uma nota final aue será a média
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das leis da aerodinâmica. aerofólio e suas características, layout

to e esteira, escolha de perfil, características da asa. efeito solo
Down Wash. desempenho das aeronaves. prometo preliminar

requisitos de aeronavegabilidade e homologação aeronáutica
prometo de fuselagem-asa-empenagem. escolha do motel héli
ces e instalação, layout para trem de pouso, prometo de sistemas.

ergonomia; píojeto de cabine de pilotagem, prometo de portas
das de emergência e janelas. prometo de reparos de estruturas
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Prometo aeronáutico: teoria de elasticidade, dinâmica de

mot teqraç nave

Práticas e técnicas para o gerenciamento ágil de projetos;
Discussão de tendências e desafios e pesquisas futuras

para aplicação do APM na
desenvolvimento de novos produtos manufaturados;

Engenharia e Gestão do Ciclo de vida: pensamento de dclo

P

laEconomia C plicaçõesP P

Modelagem de empresas no contexto de redes colabora-
tivas dinâmicas;

- Princípios
-.:

fundamentos do gerencíamento ágil de

Estruturas Aeronáuticas: projeto detalhado e análise
estrutural de asas, fuselagens e junções visando certificação
estátia e de fadiga.

.Vibrações Mecânicas;
Dinâmica e controle de voo: Modelagem matemática da

nomenclatura. desempenho das aeronaves. forças e moMênl
durante voo. alcance, pouso e decolagem, estabilidade estática.

abilidade dinâmica. equações do movimento. movimento lon-
gitudinal e latero-direcional, derivadas de estabilidade. ensaios
em voo. os sistemas de controle de voo automático, qualidades
de voo e de manobras. Sistemas de mntrole de aterrlssagem e
de alivio de rajadas, modelagem matemática com muitos graus
cle liberdade da estrutura e elementos estruturais dos aviões.
aeroelasticidade estática e dinâmica. fenómenos aeroelásticos

}álise de geradores piezelétricos de energia. ligas com

aeronãuticas=
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