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Onde se lê no item 1. Inciso V: “V - comprovante(s) de vota-
ção da última eleição, prova de pagamento da respectiva multa 
ou a devida justificativa.";

Leia-se no item 1. Inciso V, a seguinte redação: “V - certidão 
de quitação eleitoral ou certidão circunstanciada emitidas pela 
Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do início do período de 
inscrições”.

Acrescenta e dá nova redação nos Parágrafos 2º ao 11º do 
Item 1 do Edital:

(...)
Leia-se no item 1. Os Parágrafos 2º ao 11º a seguinte 

redação:
“§ 2º - Não serão admitidos como comprovação dos itens 

constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou 
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo 
próprio candidato.

§ 3º - 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.

§ 4º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se 
encontram em situação regular no Brasil.

§ 5º - 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.

§ 6º - Para fins do inciso II, o candidato deverá apresentar 
um dos seguintes documentos: a) diploma de Livre Docente; b) 
publicação no Diário Oficial de portaria do Reitor designando 
o candidato para a função de Professor Associado; c) cópia do 
despacho do Reitor homologando o respectivo concurso de Livre 
Docente; ou d) tela extraída do Sistema Marte contendo a situa-
ção funcional do candidato, demonstrando estar no exercício da 
função de Professor Associado.

§ 7º - Caso o candidato não satisfaça a exigência do inciso 
II, e desde que não pertença a nenhuma categoria docente na 
USP, poderá requerer sua inscrição como especialista de reco-
nhecido valor, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 80 do 
Estatuto da USP, o que dependerá da aprovação de dois terços 
dos membros da Congregação.

§ 8º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

§ 9º - É de integral responsabilidade do candidato a realiza-
ção do upload de cada um de seus documentos no campo espe-
cífico indicado pelo sistema constante do link https://uspdigital.
usp.br/gr/admissão, ficando o candidato desde já ciente de que 
a realização de upload de documentos em ordem diversa da ali 
estabelecida implicará o indeferimento de sua inscrição.

§ 10 - É de integral responsabilidade do candidato a 
apresentação de seus documentos em sua inteireza (frente e 
verso) e em arquivo legível, ficando o candidato desde já ciente 
de que, se não sanar durante o prazo de inscrições eventual 
irregularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, 
sua inscrição será indeferida.

§ 11 - Não será admitida a apresentação extemporânea 
de documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.

Retifica o item 5 – Inciso II
Onde se lê – II – O candidato, em sua exposição, não poderá 

exceder a sessenta minutos;
Leia-se a seguinte redação: - II - o candidato, em sua 

exposição, não poderá exceder a sessenta minutos, devendo ser 
promovida a sua interrupção pela Comissão Julgadora quando 
atingido o 60º (sexagésimo) minuto de prova;

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
concurso, encontram-se à disposição dos interessados no Serviço 
de Órgãos Colegiados e Concursos da Escola Politécnica da USP, 
na Avenida Professor Luciano Gualberto, Travessa do Politécnico, 
nº380 – Cidade Universitária, São Paulo / SP pelo telefone (55 
11) 3091-5447 ou pelo e-mail : svorcc.poli@usp.br.

 Retificação do Edital EP 024-2020 publicado no DOE de 
10.04.2020.

A Diretora da Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo da Universidade de São Paulo tendo em vista o teor do Ofí-
cio Circular SG/CLR/22/2020, datado de 08.04.2020, COMUNICA 
A RETIFICAÇÃO E ACRESCIMO de DISPOSITIVOS DO EDITAL 024-
2020, de abertura de inscrições ao concurso público de títulos 
e provas para provimento de 01 (um) cargo de Professor Titular, 
referência MS-6, em Regime de Dedicação Integral à Docência 
e a Pesquisa (RDIDP), claro nº 222267, junto ao Departamento 
de Engenharia de Construção Civil”, na área de conhecimento 
“Construção Civil” publicado no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo em 10.04.2020, Caderno Executivo, Seção I, páginas 181 
e 182, conforme novas disposições abaixo:

Onde se lê no item 1. Inciso V: “V - comprovante(s) de vota-
ção da última eleição, prova de pagamento da respectiva multa 
ou a devida justificativa.";

Leia-se no item 1. Inciso V, a seguinte redação: “V - certidão 
de quitação eleitoral ou certidão circunstanciada emitidas pela 
Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do início do período de 
inscrições”.

Acrescenta e dá nova redação nos Parágrafos 2º ao 11º do 
Item 1 do Edital:

(...)
Leia-se no item 1. Os Parágrafos 2º ao 11º a seguinte 

redação:
“§ 2º - Não serão admitidos como comprovação dos itens 

constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou 
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo 
próprio candidato.

§ 3º - 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.

§ 4º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se 
encontram em situação regular no Brasil.

§ 5º - 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.

§ 6º - Para fins do inciso II, o candidato deverá apresentar 
um dos seguintes documentos: a) diploma de Livre Docente; b) 
publicação no Diário Oficial de portaria do Reitor designando 
o candidato para a função de Professor Associado; c) cópia do 
despacho do Reitor homologando o respectivo concurso de Livre 
Docente; ou d) tela extraída do Sistema Marte contendo a situa-
ção funcional do candidato, demonstrando estar no exercício da 
função de Professor Associado.

§ 7º - Caso o candidato não satisfaça a exigência do inciso 
II, e desde que não pertença a nenhuma categoria docente na 
USP, poderá requerer sua inscrição como especialista de reco-
nhecido valor, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 80 do 
Estatuto da USP, o que dependerá da aprovação de dois terços 
dos membros da Congregação.

§ 8º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

§ 9º - É de integral responsabilidade do candidato a realiza-
ção do upload de cada um de seus documentos no campo espe-
cífico indicado pelo sistema constante do link https://uspdigital.
usp.br/gr/admissão, ficando o candidato desde já ciente de que 
a realização de upload de documentos em ordem diversa da ali 
estabelecida implicará o indeferimento de sua inscrição.

§ 7º - Caso o candidato não satisfaça a exigência do inciso 
II, e desde que não pertença a nenhuma categoria docente na 
USP, poderá requerer sua inscrição como especialista de reco-
nhecido valor, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 80 do 
Estatuto da USP, o que dependerá da aprovação de dois terços 
dos membros da Congregação.

§ 8º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

§ 9º - É de integral responsabilidade do candidato a realiza-
ção do upload de cada um de seus documentos no campo espe-
cífico indicado pelo sistema constante do link https://uspdigital.
usp.br/gr/admissao, ficando o candidato desde já ciente de que 
a realização de upload de documentos em ordem diversa da ali 
estabelecida implicará o indeferimento de sua inscrição.

§ 10 - É de integral responsabilidade do candidato a 
apresentação de seus documentos em sua inteireza (frente e 
verso) e em arquivo legível, ficando o candidato desde já ciente 
de que, se não sanar durante o prazo de inscrições eventual 
irregularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, 
sua inscrição será indeferida.

§ 11 - Não será admitida a apresentação extemporânea 
de documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.

Retifica o item 5 – Inciso II
Onde se lê – II – O candidato, em sua exposição, não poderá 

exceder a sessenta minutos;
Leia-se a seguinte redação: - II - o candidato, em sua 

exposição, não poderá exceder a sessenta minutos, devendo ser 
promovida a sua interrupção pela Comissão Julgadora quando 
atingido o 60º (sexagésimo) minuto de prova;

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
concurso, encontram-se à disposição dos interessados no Serviço 
de Órgãos Colegiados e Concursos da Escola Politécnica da USP, 
na Avenida Professor Luciano Gualberto, Travessa do Politécnico, 
nº380 – Cidade Universitária, São Paulo / SP pelo telefone (55 
11) 3091-5447 ou pelo e-mail : svorcc.poli@usp.br.

 Retificação do Edital EP 070-2019 publicado no DOE de 
22/10/2020.

A Diretora da Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo da Universidade de São Paulo tendo em vista o teor do Ofí-
cio Circular SG/CLR/22/2020, datado de 08.04.2020, COMUNICA 
A RETIFICAÇÃO E ACRESCIMO de DISPOSITIVOS DO EDITAL 070-
2019, de abertura de inscrições ao concurso público de títulos 
e provas para provimento de 01 (um) cargo de Professor Titular, 
referência MS-6, em Regime de Dedicação Integral à Docência 
e a Pesquisa (RDIDP), claro nº 224553, junto ao Departamento 
de Engenharia de Minas e Petróleo, na área de conhecimento 
“Engenharia de Minas” publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo em 22.10.2019, Caderno Executivo, Seção I, página 
239, conforme novas disposições abaixo:

Onde se lê no item 1. Inciso V: “V - comprovante(s) de vota-
ção da última eleição, prova de pagamento da respectiva multa 
ou a devida justificativa.";

Leia-se no item 1. Inciso V, a seguinte redação: “V - certidão 
de quitação eleitoral ou certidão circunstanciada emitidas pela 
Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do início do período de 
inscrições”.

Acrescenta e dá nova redação nos Parágrafos 2º ao 11º do 
Item 1 do Edital:

(...)
Leia-se no item 1. Os Parágrafos 2º ao 11º a seguinte 

redação:
“§ 2º - Não serão admitidos como comprovação dos itens 

constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou 
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo 
próprio candidato.

§ 3º - 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.

§ 4º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se 
encontram em situação regular no Brasil.

§ 5º - 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.

§ 6º - Para fins do inciso II, o candidato deverá apresentar 
um dos seguintes documentos: a) diploma de Livre Docente; b) 
publicação no Diário Oficial de portaria do Reitor designando 
o candidato para a função de Professor Associado; c) cópia do 
despacho do Reitor homologando o respectivo concurso de Livre 
Docente; ou d) tela extraída do Sistema Marte contendo a situa-
ção funcional do candidato, demonstrando estar no exercício da 
função de Professor Associado.

§ 7º - Caso o candidato não satisfaça a exigência do inciso 
II, e desde que não pertença a nenhuma categoria docente na 
USP, poderá requerer sua inscrição como especialista de reco-
nhecido valor, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 80 do 
Estatuto da USP, o que dependerá da aprovação de dois terços 
dos membros da Congregação.

§ 8º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

§ 9º - É de integral responsabilidade do candidato a realiza-
ção do upload de cada um de seus documentos no campo espe-
cífico indicado pelo sistema constante do link https://uspdigital.
usp.br/gr/admissao, ficando o candidato desde já ciente de que 
a realização de upload de documentos em ordem diversa da ali 
estabelecida implicará o indeferimento de sua inscrição.

§ 10 - É de integral responsabilidade do candidato a 
apresentação de seus documentos em sua inteireza (frente e 
verso) e em arquivo legível, ficando o candidato desde já ciente 
de que, se não sanar durante o prazo de inscrições eventual 
irregularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, 
sua inscrição será indeferida.

§ 11 - Não será admitida a apresentação extemporânea 
de documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.

Retifica o item 5 – Inciso II
Onde se lê – II – O candidato, em sua exposição, não poderá 

exceder a sessenta minutos;
Leia-se a seguinte redação: - II - o candidato, em sua 

exposição, não poderá exceder a sessenta minutos, devendo ser 
promovida a sua interrupção pela Comissão Julgadora quando 
atingido o 60º (sexagésimo) minuto de prova;

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
concurso, encontram-se à disposição dos interessados no Serviço 
de Órgãos Colegiados e Concursos da Escola Politécnica da USP, 
na Avenida Professor Luciano Gualberto, Travessa do Politécnico, 
nº380 – Cidade Universitária, São Paulo / SP pelo telefone (55 
11) 3091-5447 ou pelo e-mail : svorcc.poli@usp.br.

 Retificação do Edital EP 071-2019 publicado no DOE de 
22/10/2020.

A Diretora da Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo da Universidade de São Paulo tendo em vista o teor 
do Ofício Circular SG/CLR/22/2020, datado de 08.04.2020, 
COMUNICA A RETIFICAÇÃO E ACRESCIMO de DISPOSITIVOS 
DO EDITAL 071-2019, de abertura de inscrições ao concurso 
público de títulos e provas para provimento de 01 (um) cargo 
de Professor Titular, referência MS-6, em Regime de Dedicação 
Integral à Docência e a Pesquisa (RDIDP), claro nº130222, junto 
ao Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos, na 
área de conhecimento “Sistemas Eletrônicos para Internet das 
Coisas” publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 
22.10.2019, Caderno Executivo, Seção I, página 240, conforme 
novas disposições abaixo:

 ESCOLA POLITÉCNICA
 Retificação do Edital EP 085-2019 publicado no DOE de 

14.12.2019.
A Diretora da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo da Universidade de São Paulo tendo em vista o teor do Ofí-
cio Circular SG/CLR/22/2020, datado de 08.04.2020, COMUNICA 
A RETIFICAÇÃO E ACRESCIMO de DISPOSITIVOS DO EDITAL 085-
2019, de abertura de inscrições ao concurso público de títulos 
e provas para provimento de 01 (um) cargo de Professor Titular, 
referência MS-6, em Regime de Dedicação Integral à Docência 
e a Pesquisa (RDIDP), claro nº 130389, junto ao Departamento 
de Engenharia Mecatrônica e de Sistemas Mecânicos”, na área 
de conhecimento “Engenharia Mecatrônica e de Sistemas Mecâ-
nicos” publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 
14.12.2019, Caderno Executivo, Seção I, página 358, conforme 
novas disposições abaixo:

Onde se lê no item 1. Inciso V: “V - comprovante(s) de vota-
ção da última eleição, prova de pagamento da respectiva multa 
ou a devida justificativa.";

Leia-se no item 1. Inciso V, a seguinte redação: “V - certidão 
de quitação eleitoral ou certidão circunstanciada emitidas pela 
Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do início do período de 
inscrições”.

Acrescenta e dá nova redação nos Parágrafos 2º ao 11º do 
Item 1 do Edital:

(...)
Leia-se no item 1. Os Parágrafos 2º ao 11º a seguinte 

redação:
“§ 2º - Não serão admitidos como comprovação dos itens 

constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou 
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo 
próprio candidato.

§ 3º - 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.

§ 4º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se 
encontram em situação regular no Brasil.

§ 5º - 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.

§ 6º - Para fins do inciso II, o candidato deverá apresentar 
um dos seguintes documentos: a) diploma de Livre Docente; b) 
publicação no Diário Oficial de portaria do Reitor designando 
o candidato para a função de Professor Associado; c) cópia do 
despacho do Reitor homologando o respectivo concurso de Livre 
Docente; ou d) tela extraída do Sistema Marte contendo a situa-
ção funcional do candidato, demonstrando estar no exercício da 
função de Professor Associado.

§ 7º - Caso o candidato não satisfaça a exigência do inciso 
II, e desde que não pertença a nenhuma categoria docente na 
USP, poderá requerer sua inscrição como especialista de reco-
nhecido valor, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 80 do 
Estatuto da USP, o que dependerá da aprovação de dois terços 
dos membros da Congregação.

§ 8º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

§ 9º - É de integral responsabilidade do candidato a realiza-
ção do upload de cada um de seus documentos no campo espe-
cífico indicado pelo sistema constante do link https://uspdigital.
usp.br/gr/admissão, ficando o candidato desde já ciente de que 
a realização de upload de documentos em ordem diversa da ali 
estabelecida implicará o indeferimento de sua inscrição.

§ 10 - É de integral responsabilidade do candidato a 
apresentação de seus documentos em sua inteireza (frente e 
verso) e em arquivo legível, ficando o candidato desde já ciente 
de que, se não sanar durante o prazo de inscrições eventual 
irregularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, 
sua inscrição será indeferida.

§ 11 - Não será admitida a apresentação extemporânea 
de documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.

Retifica o item 5 – Inciso II
Onde se lê – II – O candidato, em sua exposição, não poderá 

exceder a sessenta minutos;
Leia-se a seguinte redação: - II - o candidato, em sua 

exposição, não poderá exceder a sessenta minutos, devendo ser 
promovida a sua interrupção pela Comissão Julgadora quando 
atingido o 60º (sexagésimo) minuto de prova;

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
concurso, encontram-se à disposição dos interessados no Serviço 
de Órgãos Colegiados e Concursos da Escola Politécnica da USP, 
na Avenida Professor Luciano Gualberto, Travessa do Politécnico, 
nº380 – Cidade Universitária, São Paulo / SP pelo telefone (55 
11) 3091-5447 ou pelo e-mail : svorcc.poli@usp.br.

 Retificação do Edital EP 086-2019 publicado no DOE de 
14.12.2019.

A Diretora da Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo da Universidade de São Paulo tendo em vista o teor do Ofí-
cio Circular SG/CLR/22/2020, datado de 08.04.2020, COMUNICA 
A RETIFICAÇÃO E ACRESCIMO de DISPOSITIVOS DO EDITAL 086-
2019, de abertura de inscrições ao concurso público de títulos 
e provas para provimento de 01 (um) cargo de Professor Titular, 
referência MS-6, em Regime de Dedicação Integral à Docência e 
a Pesquisa (RDIDP), claro nº 130397, junto ao Departamento de 
Engenharia de Estruturas e Geotécnica, na área de conhecimen-
to “Sistemas e Materiais Estruturais” publicado no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo em 14.12.2019, Caderno Executivo, 
Seção I, página 359, conforme novas disposições abaixo:

Onde se lê no item 1. Inciso V: “V - comprovante(s) de vota-
ção da última eleição, prova de pagamento da respectiva multa 
ou a devida justificativa.";

Leia-se no item 1. Inciso V, a seguinte redação: “V - certidão 
de quitação eleitoral ou certidão circunstanciada emitidas pela 
Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do início do período de 
inscrições”.

Acrescenta e dá nova redação nos Parágrafos 2º ao 11º do 
Item 1 do Edital:

(...)
Leia-se no item 1. Os Parágrafos 2º ao 11º a seguinte 

redação:
“§ 2º - Não serão admitidos como comprovação dos itens 

constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou 
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo 
próprio candidato.

§ 3º - 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.

§ 4º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se 
encontram em situação regular no Brasil.

§ 5º - 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.

§ 6º - Para fins do inciso II, o candidato deverá apresentar 
um dos seguintes documentos: a) diploma de Livre Docente; b) 
publicação no Diário Oficial de portaria do Reitor designando 
o candidato para a função de Professor Associado; c) cópia do 
despacho do Reitor homologando o respectivo concurso de Livre 
Docente; ou d) tela extraída do Sistema Marte contendo a situa-
ção funcional do candidato, demonstrando estar no exercício da 
função de Professor Associado.

 - Tendo em vista o resultado acima discriminado, a Comis-
são de Seleção do Processo Seletivo apresentou ao Conselho 
Técnico Administrativo da Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo o Relatório Final que foi homologado 
“ad referendum” pelo senhor Diretor.

Obs: Houve quatorze candidatos inscritos, sendo que onze 
não compareceram para a realização das provas.

 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO 
PRETO
 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO
COMUNICADO RETIFICAÇÃO DE EDITAL
Tendo em vista o Ofício Circular SG/CLR/22/2020, de 

08/04/2020, disponível em http://www.usp.br/secretaria/wp-
-content/uploads/Circular-Normativa-CLR_22.pdf , RETIFICA-
MOS o Edital EERP/ATAC 047/2019, publicado no D.O.E de 
09/11/2019, Executivo I, páginas 226-227, de abertura de 
inscrições ao concurso público de títulos e provas visando o 
provimento de 02 (dois) cargos de Professor Titular junto ao 
Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública 
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo, que passa a incorporar as novas disposições:

Onde se lê:
“...I – memorial circunstanciado e comprovação dos tra-

balhos publicados, das atividades realizadas pertinentes ao 
concurso e das demais informações que permitam avaliação de 
seus méritos, em formato digital;

II – prova de que é portador do título de Livre-Docente 
outorgado pela USP ou por ela reconhecido;

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.
§ 1º - Elementos comprobatórios do memorial referido no 

inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais 
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até 
o último dia útil que antecede o início do concurso.

§ 2º - 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.

§ 3º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se 
encontram em sua situação regular no Brasil.

§ 4º - 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.
§ 5º - Caso o candidato não satisfaça a exigência do inciso 

II, e desde que não pertença a nenhuma categoria docente na 
USP, poderá requerer sua inscrição como especialista de reco-
nhecido valor, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 80 do 
Estatuto da USP, o que dependerá da aprovação de dois terços 
dos membros da Congregação.

§ 6º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

§ 7º - A Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Uni-
versidade de São Paulo não se responsabiliza por solicitação 
de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores 
que impossibilitem a transferência de dados.

Leia-se:
“...I – memorial circunstanciado e comprovação dos tra-

balhos publicados, das atividades realizadas pertinentes ao 
concurso e das demais informações que permitam avaliação de 
seus méritos, em formato digital;

II – prova de que é portador do título de Livre-Docente 
outorgado pela USP ou por ela reconhecido;

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

IV – título de eleitor;
V – certidão de quitação eleitoral ou certidão circunstancia-

da emitidas pela Justiça Eleitoral há menos de 30 dias do início 
do período de inscrições.

§ 1º - Elementos comprobatórios do memorial referido no 
inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais 
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até 
o último dia útil que antecede o início do concurso.

§ 2º - Não serão admitidos como comprovação dos itens 
constantes do memorial links de Dropbox ou Google Drive ou 
qualquer outro remetendo a página passível de alteração pelo 
próprio candidato.

§ 3º - 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.

§ 4º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das 
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se 
encontram em sua situação regular no Brasil.

§ 5º - 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.

§ 6º - Para fins do inciso II, o candidato deverá apresentar 
um dos seguintes documentos: a) diploma de Livre Docente; b) 
publicação no Diário Oficial de portaria do Reitor designando 
o candidato para a função de Professor Associado; c) cópia do 
despacho do Reitor homologando o respectivo concurso de Livre 
Docente; ou d) tela extraída do Sistema Marte contendo a situa-
ção funcional do candidato, demonstrando estar no exercício da 
função de Professor Associado.

§ 7º - Caso o candidato não satisfaça a exigência do inciso 
II, e desde que não pertença a nenhuma categoria docente na 
USP, poderá requerer sua inscrição como especialista de reco-
nhecido valor, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 80 do 
Estatuto da USP, o que dependerá da aprovação de dois terços 
dos membros da Congregação.

§ 8º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

§ 9º - É de integral responsabilidade do candidato a realiza-
ção do upload de cada um de seus documentos no campo espe-
cífico indicado pelo sistema constante do link https://uspdigital.
usp.br/gr/admissao, ficando o candidato desde já ciente de que 
a realização de upload de documentos em ordem diversa da ali 
estabelecida implicará o indeferimento de sua inscrição.

§ 10 - É de integral responsabilidade do candidato a 
apresentação de seus documentos em sua inteireza (frente e 
verso) e em arquivo legível, ficando o candidato desde já ciente 
de que, se não sanar durante o prazo de inscrições eventual 
irregularidade de upload de documento incompleto ou ilegível, 
sua inscrição será indeferida.

§ 11 - Não será admitida a apresentação extemporânea 
de documentos pelo candidato, ainda que em grau de recurso.

§ 12 - A Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Uni-
versidade de São Paulo não se responsabiliza por solicitação 
de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores 
que impossibilitem a transferência de dados.”

Sobre a Prova Pública Oral de Erudição onde se lê “...II – o 
candidato, em sua exposição, não poderá exceder a sessenta 
minutos;” leia-se “...II – o candidato, em sua exposição, não 
poderá exceder a sessenta minutos, devendo ser promovida a 
sua interrupção pela Comissão Julgadora quando atingido o 60º 
(sexagésimo) minuto de prova;”.
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