
Edital ATAC/SCAPAC – 27/2012 
 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE UM 
CARGO/CLARO DE PROFESSOR DOUTOR, REFERÊNCIA MS-3, EM RDIDP, JUNTO AO 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA E CIÊNCIAS HUMANAS DA 
ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO. 
 

A Diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
torna público a todos os interessados que, de acordo com o decidido pela Congregação em 
sua 358ª sessão ordinária, realizada em 2/8/2012, estarão abertas no período de 10/8/2012 
a 8/10/2012, das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas, de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, as 
inscrições ao concurso público de títulos e provas para o provimento de um cargo/claro nº 
1007653 de Professor Doutor, referência MS-3, em Regime de Dedicação Integral à 
Docência e à Pesquisa (RDIDP), com o salário de R$ 8.715,12 (Oito mil, setecentos e 
quinze reais e doze centavos), junto ao Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e 
Ciências Humanas, com base nos programas das disciplinas ERP 311 Cuidado Integral em 
Saúde Mental e Enfermagem Psiquiátrica (Curso de Bacharelado em Enfermagem) e ERP 
312 Cuidado Integral em Saúde Mental II (Curso de Bacharelado e Licenciatura em 
Enfermagem), nos termos do artigo 125, parágrafo 1º do Regimento Geral da USP e o 
respectivo conteúdo programático que segue: 
1. A saúde mental no contexto global e do Sistema Único de Saúde; 
2. Relacionamento Interpessoal; 
3. Cuidado de Enfermagem no Transtorno do Pensamento; 
4. Cuidado de Enfermagem no Transtorno do Humor; 
5. Cuidado de Enfermagem no Transtorno de Ansiedade; 
6. Cuidado de Enfermagem no Transtorno de Personalidade; 
7. Cuidado de Enfermagem na Urgência/Emergência Psiquiátrica; 
8. Cuidado de Enfermagem na Dependência Química; 
9. Cuidado de Enfermagem nos Transtornos Psiquiátricos na infância e adolescência; 
10. Cuidado de Enfermagem nos Transtornos Alimentares; 
11. Procedimentos e técnicas para avaliação do estado mental e identificação de 
necessidades de saúde (individual e coletiva) de indivíduos em sofrimento mental; 
12. Modalidades de Cuidado à Saúde Mental: Terapia Somática, Terapia Psicossocial; 
13. Intervenções de Enfermagem em Saúde Mental: promoção, prevenção e reabilitação; 
14. Saúde Mental familiar e do cuidador em Saúde Mental. 
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade de 
São Paulo (Resolução 3.461, de 7/10/1988 e 3.745, de 19/10/1990) e Regimento da Escola 
de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP (Resolução 6311, de 6/7/2012). 
1. As inscrições serão feitas na Seção de Apoio Acadêmico da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto/USP, à Avenida Bandeirantes, 3900, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido à Diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP, 
contendo dados pessoais e área de conhecimento (especialidade) do Departamento a que 
concorre, acompanhado dos seguintes documentos: 
I - memorial circunstanciado, em dez cópias, no qual sejam comprovados os trabalhos 
publicados, as atividades realizadas pertinentes ao concurso e as demais informações que 
permitam avaliação de seus méritos; 
II – projeto de pesquisa, em oito cópias, na área de conhecimento “Enfermagem 
Psiquiátrica”; 
III - prova de que é portador do título de Doutor outorgado pela USP, por ela reconhecido ou 
de validade nacional ou fazer prova de pedido de reconhecimento junto aos órgãos 
competentes; 
IV - prova de quitação com o serviço militar para candidatos do sexo masculino; 



V - título de eleitor e comprovante de votação da última eleição, prova de pagamento da 
respectiva multa ou a devida justificativa. 
Parágrafo primeiro - Os docentes em exercício na USP serão dispensados das exigências 
referidas nos incisos IV e V, desde que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato 
inicial. 
Parágrafo segundo - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das exigências dos 
incisos IV e V, devendo apresentar cópia de visto temporário ou permanente, que faculte o 
exercício de atividade remunerada no Brasil. 
Parágrafo terceiro - No ato da inscrição, os candidatos deverão entregar a documentação 
acondicionada em pastas, com indicação dos números dos documentos contidos em cada 
uma delas, juntamente com uma lista dos referidos documentos. 
2. As inscrições serão julgadas pela Congregação, em seu aspecto formal, publicando-se a 
decisão em edital. 
Parágrafo único - O concurso deverá ser realizado no prazo de trinta a cento e vinte dias, 
após a aceitação das inscrições, que será contado a partir da data da publicação no Diário 
Oficial, de acordo com o artigo 134, parágrafo único do Regimento Geral da USP e 
Resolução 4320, de 13/11/96. 
3. As provas serão feitas em duas fases: 
1ª Fase: 
I - prova escrita eliminatória (peso 1). 
2ª Fase: 
I - julgamento do memorial com prova pública de arguição (peso 4); 
II – julgamento do projeto de pesquisa com prova pública de arguição (peso 2); 
III - prova didática (peso 4). 
4. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem geral e doutrinária, será realizada 
de acordo com o disposto no artigo 139 e seu parágrafo do Regimento Geral da USP. 
I – a comissão organizará uma lista de dez pontos, com base no programa de concurso e 
dela dará conhecimento aos candidatos vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto; 
II – sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de cinco horas de duração da prova; 
III – durante sessenta minutos, após o sorteio, será permitida a consulta a livros, periódicos 
e outros documentos bibliográficos; 
IV – 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; 
V – a prova, que será lida em sessão pública pelo candidato, deverá ser reproduzida em 
cópias que serão entregues aos membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão; 
VI – cada prova será avaliada pelos membros da comissão julgadora, individualmente. 
Parágrafo único – 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 procedência da 
alegação. 
5. O julgamento do memorial, expresso mediante nota global, incluindo arguição e 
avaliação, deverá refletir o mérito do candidato. 
Parágrafo primeiro - 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. 
6. O julgamento do projeto de pesquisa consistirá de apresentação pública, com duração de 
até trinta minutos, seguida de arguição. 
Parágrafo primeiro – No julgamento do projeto de pesquisa, a Comissão apreciará: 
I – adequação ao programa descrito no edital do concurso; 



II – contribuição original; 
III – domínio do assunto; 
IV – coerência interna: objeto de estudo, objetivo e método; 
V – exequibilidade. 
7. A prova didática será pública, com a duração mínima de quarenta e máxima de sessenta 
minutos e versará sobre o programa das disciplinas base do concurso, acima mencionado, 
nos termos do artigo 137 do Regimento Geral da USP. 
Parágrafo primeiro - O sorteio do ponto será feito vinte e quatro horas antes da realização 
da prova didática. 
Parágrafo segundo – O candidato poderá utilizar o material didático que julgar necessário. 
Parágrafo terceiro – O candidato poderá propor substituição dos 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 
procedência da alegação. 
8. O ingresso do docente em RDIDP é condicionado à aprovação da CERT, na forma da 
Resolução 3533/89 e demais disposições regimentais aplicáveis. 
9. O concurso terá validade imediata, exaurindo-se com a nomeação do candidato 
aprovado. 
Mais informações, bem como as normas pertinentes ao concurso, encontram-se à 
disposição dos interessados na Seção de Apoio Acadêmico da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, no endereço acima indicado. 


