
Tecnologia de Americana, sob o regime da CLT e legislação
complementar, com um valor de hora aula de R$ 18,00.

O Concurso Público será regido pelo Regimento do Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, aprovado pelo
Decreto 17.027-81, com as alterações baixadas pelo Decreto
43.064-98, pelo Regimento Unificado das FATECs; pelas
Deliberações CEE 50/2005, CEE 55/2006 e CEE 56/2006, pela
Deliberação CEETEPS 08/2008 e por este Edital, com a reserva
de 5% das vagas para pessoas portadoras de deficiência, de
conformidade com a Lei Complementar 683-92.

I. DA FUNÇÃO DOCENTE
1. Curso Superior de Tecnologia em Logística e Transportes.
2. Área da Disciplina: Administração ou Engenharias.
3. Preenchimento das disciplinas:
3.1. Disciplina A (carga-horária): Geografia dos

Transportes, 04 horas-aula (sendo 02 horas-aula no período da
tarde e 02 horas-aula no período da noite).

4. Atribuição de carga horária semanal de 06 horas-aula,
sendo 04 horas-aula em sala-de-aula e 02 horas-aula para ati-
vidades extra-classe, conforme detalhado no Item 2 do Inciso
VIII deste Edital.

5. Número de Vagas: 01 vaga.
5.1. Vaga 1 - (Disciplina e carga-horária): Geografia dos

Transportes, 04 horas-aula.
II. DAS INSCRIÇÕES
Local: Faculdade de Tecnologia de Americana
Endereço: Rua Emílio de Menezes, s/nº. 
Bairro Vila Amorim - Cidade: Americana - UF: SP
Telefone: (19) 3406-5776
Seção: Secretaria Acadêmica
III. PRAZO DAS INSCRIÇÕES
15 (quinze) dias corridos, contados a partir da publicação

deste Edital, das 13 horas às 17 horas e das 19 horas às 21
horas, prorrogáveis automaticamente por mais 15 (quinze) dias,
caso não haja candidatos inscritos, observados os mesmos
horários. Não haverá atendimentos aos sábados e domingos,
apesar desses dias serem computados no prazo.

IV. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÕES
1. Possuir cédula de identidade ou cédula de identidade

com visto permanente, no caso de estrangeiro.
2. Quando do sexo masculino, possuir documento que

comprove estar em dia com as obrigações militares.
3. Ser eleitor, possuindo documento que comprove estar

em dia com as obrigações eleitorais.
4. Ser graduado e / ou pós-graduado na área da disciplina,

estando adequado a uma das seguintes situações:
4.1. Ser graduado e portador de diploma de pós-graduação

em nível de mestrado (acadêmico ou profissional) ou doutora-
do, obtido em programas reconhecidos ou recomendados, na
forma da lei, ou;

4.2. Ser graduado, ser especialista na área da disciplina e
possuidor de experiência profissional relevante de pelo menos
3 (três) anos na área da disciplina após a graduação, dos quais
pelo menos a metade em atividades não escolares (docência,
direção, coordenação, etc.); experiência na docência computa-
da apenas em nível superior ou na mesma disciplina (ou equi-
valente), em nível técnico, ou;

4.3. Ser graduado e possuir experiência profissional rele-
vante de pelo menos 5 (cinco) anos na área da disciplina após
a graduação, dos quais pelo menos a metade em atividades não
escolares (docência, direção, coordenação, etc.); experiência na
docência computada apenas em nível superior ou da mesma
disciplina (ou equivalente) em nível técnico.

V. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
1. Preenchimento da Ficha de Inscrição disponível na

Faculdade, requerendo a Inscrição para o concurso, declarando
possuir todos os documentos comprobatórios das condições
exigidas neste Edital e não possuir antecedentes criminais.

2. Cópia da cédula de identidade ou protocolo de solicita-
ção ou, cédula de identidade com visto permanente no caso de
estrangeiro.

3. Documento que comprove estar em dia com as obriga-
ções militares, quando do sexo masculino.

4. Documento que comprove estar em dia com as obriga-
ções eleitorais.

5. Diploma de Graduação registrado e diploma de pós-gra-
duação em nível de mestrado ou doutorado, obtido em progra-
ma reconhecido ou recomendado na forma da lei.

6. Apresentação de Memorial ou Curriculum vitae et stu-
diorum baseado no Curriculum vitae da Plataforma Lattes, do
CNPq e com documentação comprobatória.

7.Recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 40,00
(Quarenta Reais), no banco Nossa Caixa, Agência 0390-5,
Conta Corrente 13-100026-2.

8. No caso de inscrição por procuração, deverá ser apre-
sentado o instrumento de mandado, documento de identidade
do procurador e os documentos relacionados nos itens 1 a 6
deste inciso.

9. Os documentos relacionados nos itens 2 a 5 deste inciso
deverão estar acompanhados de cópia simples, que ficarão reti-
das juntamente com os demais documentos no ato da inscrição.

10. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no con-
curso público com a cédula de identidade com visto temporário,
devendo, entretanto, por ocasião da contratação, estar de
posse da cédula de identidade com visto permanente; fica dis-
pensado das exigências contidas nos itens 3 e 4 deste inciso.

11. A Inscrição do candidato poderá ser aceita condicio-
nalmente, desde que, interposto recurso, e enquanto o mesmo
estiver pendente de decisão, não haverá prosseguimento do
concurso.

VI. DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
1. O deferimento e o indeferimento das inscrições, após o

exame da documentação apresentada, caberá a uma Comissão
específica designada pelo colegiado máximo da Faculdade ou
pela Unidade de Ensino Superior, nos termos do artigo 6º, § 2º,
da Deliberação CEETEPS 08/2008.

2. Será publicado um Edital de deferimento das inscrições
e, juntamente com este, será marcada a data do concurso, com
convocação dos candidatos que tenham tido sua inscrição defe-
rida, bem como a relação nominal dos titulares e suplentes da
Comissão Julgadora.

3. No caso de indeferimento de inscrição, caberá recurso
ao Diretor Superintendente do CEETEPS no prazo de 03 (três)
dias úteis, contados a partir da publicação e, portanto, incluin-
do essa data.

4. A existência de recursos comprometerá a convocação
dos candidatos e a data da prova e, neste caso, a Faculdade
envolvida se encarregará do aviso aos candidatos que as etapas
subseqüentes estão comprometidas.

VII. DAS PROVAS E CLASSIFICAÇÃO
1. Os candidatos deverão atender a convocação, compare-

cendo ao local estipulado, pelo menos quinze minutos antes da
hora marcada, munidos de documento de identidade.

2. Os candidatos que tiverem suas inscrições deferidas
serão submetidos a Exame de Conhecimentos Específicos,
Exame Didático e Exame de Memorial Circunstanciado, segun-
do a Deliberação CEETEPS 08/2008, de 10/10/2008.

3. Não haverá segunda chamada para os exames, impor-
tando a ausência do candidato na sua eliminação do Concurso
Público.

4. O candidato aprovado será classificado segundo sua
avaliação individual, pela média aritmética simples (média
final) das notas a ele atribuídas no conjunto dos exames, con-
sideradas até duas casas decimais. A média aritmética dessas
notas constitui a nota final do candidato no Concurso Público,
segundo a Deliberação CEETEPS 08/2008, de 10/10/2008.

5. A convocação para contratação deverá recair no 1º colo-
cado aprovado, obedecendo à classificação em ordem decres-
cente das médias finais obtidas.

6. Caso haja desistência, o critério para convocação do(s)
candidato(s) obedecerá ao mesmo princípio expresso no item 5
(cinco).

7. Havendo empate de nota dos candidatos, o desempate
obedecerá aos seguintes critérios:

7.1. maior média aritmética das notas atribuídas ao Exame
Didático;

7.2. maior média aritmética das notas atribuídas ao Exame
do Memorial Circunstanciado;

7.3. maior média aritmética das notas atribuídas ao Exame
de Conhecimentos Específicos;

7.4. Antigüidade no exercício de funções docentes no ensi-
no superior.

VIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento do

presente Edital e seu compromisso de aceitação das condições
do Concurso Público aqui estabelecidas.

2. A contratação do professor será feita por tempo deter-
minado e por hora - aula. O turno e os horários das aulas serão
atribuídos pelo Departamento / Coordenadoria de Curso,
semestralmente e, para cada 2 horas aula será atribuída uma
hora atividade para o desenvolvimento das funções inerentes
ao emprego, incluindo preparo de aulas, reuniões pedagógicas,
etc. a ser desenvolvida na escola, a critério de sua Direção e do
Plano de Curso.

3. Caberá recurso ao Diretor Superintendente, no prazo de
03 (três) dias úteis, contados da data da 1ª publicação do Edital
de Resultado Final no DOE.

4. O prazo de validade do concurso público será de 02
(dois) anos, a partir da data de homologação pelo Diretor
Superintendente, podendo ser prorrogado por mais 02 (dois)
anos, a pedido do Diretor da Unidade de Ensino.

5. No período de validade do concurso, caso haja necessi-
dade de docente para a mesma disciplina, serão convocados
candidatos aprovados, na ordem publicada no seu Resultado
Final.

6. As Deliberações CEETEPS 08/2008, CEE 50/2005, CEE
55/2006 e CEE 56/2006, bem como informações complementa-
res serão obtidas no local das inscrições.

7. A inexatidão de informações ou irregularidades de
documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão
o candidato do concurso público, anulando-se todos os atos
decorrentes da inscrição.

8. Todas as informações referentes ao concurso público
serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE)
em sua Seção I, sendo de inteira responsabilidade do candida-
to o acompanhamento das mesmas.

9. Em hipótese alguma será devolvido o valor pago pela
inscrição, salvo em caso de cancelamento do concurso.

ANEXO
PROGRAMA DA DISCIPLINA 
A diversidade dos fluxos (produtos, serviços, informações); 
A Estrutura geográfica dos movimentos; 
O impacto das políticas econômicas e comerciais (organi-

zação do território, infra estrutura e polos de desenvolvimento,
protecionismo e desvio de carga); 

Clusters e Redes de Negócios; 
A incidência das novas técnicas de transporte internacional; 
Composição da cadeia de produtos e trafego induzido; 
Formação de Fretes no Transporte; 
Avaliação de Sistemas de Transporte; 
Problemas econômicos existentes para exploração dos

transportes ( custos privados e sociais).
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FACULDADE DE TECNOLOGIA DE AMERICANA
EDITAL DE ABERTURA N.º 0662/2009 DE INSCRIÇÕES

PARA CONCURSO PÚBLICO DOCENTE POR TEMPO DETERMI-
NADO PARA A FACULDADE DE TECNOLOGIA DE AMERICANA
DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA - PROCESSO CEETEPS N.º 4985 /2008.

Acham-se abertas inscrições para o Concurso Público por
Tempo determinado, para preenchimento de função de
Professor Assistente I a ser exercido na Faculdade de
Tecnologia de Americana, sob o regime da CLT e legislação
complementar, com um valor de hora aula de R$ 18,00.

O Concurso Público será regido pelo Regimento do Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, aprovado pelo
Decreto 17.027-81, com as alterações baixadas pelo Decreto
43.064-98, pelo Regimento Unificado das FATECs; pelas
Deliberações CEE 50/2005, CEE 55/2006 e CEE 56/2006, pela
Deliberação CEETEPS 08/2008 e por este Edital, com a reserva
de 5% das vagas para pessoas portadoras de deficiência, de
conformidade com a Lei Complementar 683-92.

I. DA FUNÇÃO DOCENTE
1. Curso Superior de Tecnologia em Logística e

Transportes.
2. Área da Disciplina: Administração ou Engenharias.
3. Preenchimento das disciplinas:
3.1. Disciplina A (carga-horária): Logística III, 04 horas-aula

(sendo 02 horas-aula no período da tarde e 02 horas-aula no
período da noite).

4. Atribuição de carga horária semanal de 06 horas-aula,
sendo 04 horas-aula em sala-de-aula e 02 horas-aula para ati-
vidades extra-classe, conforme detalhado no Item 2 do Inciso
VIII deste Edital.

5. Número de Vagas: 01 vaga.
5.1. Vaga 1 - (Disciplina e carga-horária): Logística III, 04

horas-aula.
II. DAS INSCRIÇÕES
Local: Faculdade de Tecnologia de Americana
Endereço: Rua Emílio de Menezes, s/nº. 
Bairro Vila Amorim - Cidade: Americana - UF: SP
Telefone: (19) 3406-5776
Seção: Secretaria Acadêmica
III. PRAZO DAS INSCRIÇÕES
15 (quinze) dias corridos, contados a partir da publicação

deste Edital, das 13 horas às 17 horas e das 19 horas às 21
horas, prorrogáveis automaticamente por mais 15 (quinze) dias,
caso não haja candidatos inscritos, observados os mesmos
horários. Não haverá atendimentos aos sábados e domingos,
apesar desses dias serem computados no prazo.

IV. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÕES
1. Possuir cédula de identidade ou cédula de identidade

com visto permanente, no caso de estrangeiro.
2. Quando do sexo masculino, possuir documento que

comprove estar em dia com as obrigações militares.
3. Ser eleitor, possuindo documento que comprove estar

em dia com as obrigações eleitorais.
4. Ser graduado e / ou pós-graduado na área da disciplina,

estando adequado a uma das seguintes situações:
4.1. Ser graduado e portador de diploma de pós-graduação

em nível de mestrado (acadêmico ou profissional) ou doutora-
do, obtido em programas reconhecidos ou recomendados, na
forma da lei, ou;

4.2. Ser graduado, ser especialista na área da disciplina e
possuidor de experiência profissional relevante de pelo menos
3 (três) anos na área da disciplina após a graduação, dos quais
pelo menos a metade em atividades não escolares (docência,
direção, coordenação, etc.); experiência na docência computa-

da apenas em nível superior ou na mesma disciplina (ou equi-
valente), em nível técnico, ou;

4.3. Ser graduado e possuir experiência profissional rele-
vante de pelo menos 5 (cinco) anos na área da disciplina após
a graduação, dos quais pelo menos a metade em atividades não
escolares (docência, direção, coordenação, etc.); experiência na
docência computada apenas em nível superior ou da mesma
disciplina (ou equivalente) em nível técnico.

V. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
1. Preenchimento da Ficha de Inscrição disponível na

Faculdade, requerendo a Inscrição para o concurso, declarando
possuir todos os documentos comprobatórios das condições
exigidas neste Edital e não possuir antecedentes criminais.

2. Cópia da cédula de identidade ou protocolo de solicita-
ção ou, cédula de identidade com visto permanente no caso de
estrangeiro.

3. Documento que comprove estar em dia com as obriga-
ções militares, quando do sexo masculino.

4. Documento que comprove estar em dia com as obriga-
ções eleitorais.

5. Diploma de Graduação registrado e diploma de pós-gra-
duação em nível de mestrado ou doutorado, obtido em progra-
ma reconhecido ou recomendado na forma da lei.

6. Apresentação de Memorial ou Curriculum vitae et stu-
diorum baseado no Curriculum vitae da Plataforma Lattes, do
CNPq e com documentação comprobatória.

7.Recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 40,00
(Quarenta Reais), no banco Nossa Caixa, Agência 0390-5,
Conta Corrente 13-100026-2.

8. No caso de inscrição por procuração, deverá ser apre-
sentado o instrumento de mandado, documento de identidade
do procurador e os documentos relacionados nos itens 1 a 6
deste inciso.

9. Os documentos relacionados nos itens 2 a 5 deste inciso
deverão estar acompanhados de cópia simples, que ficarão reti-
das juntamente com os demais documentos no ato da inscrição.

10. O candidato estrangeiro poderá inscrever-se no con-
curso público com a cédula de identidade com visto temporário,
devendo, entretanto, por ocasião da contratação, estar de
posse da cédula de identidade com visto permanente; fica dis-
pensado das exigências contidas nos itens 3 e 4 deste inciso.

11. A Inscrição do candidato poderá ser aceita condicio-
nalmente, desde que, interposto recurso, e enquanto o mesmo
estiver pendente de decisão, não haverá prosseguimento do
concurso.

VI. DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
1. O deferimento e o indeferimento das inscrições, após o

exame da documentação apresentada, caberá a uma Comissão
específica designada pelo colegiado máximo da Faculdade ou
pela Unidade de Ensino Superior, nos termos do artigo 6º, § 2º,
da Deliberação CEETEPS 08/2008.

2. Será publicado um Edital de deferimento das inscrições
e, juntamente com este, será marcada a data do concurso, com
convocação dos candidatos que tenham tido sua inscrição defe-
rida, bem como a relação nominal dos titulares e suplentes da
Comissão Julgadora.

3. No caso de indeferimento de inscrição, caberá recurso
ao Diretor Superintendente do CEETEPS no prazo de 03 (três)
dias úteis, contados a partir da publicação e, portanto, incluin-
do essa data.

4. A existência de recursos comprometerá a convocação
dos candidatos e a data da prova e, neste caso, a Faculdade
envolvida se encarregará do aviso aos candidatos que as etapas
subseqüentes estão comprometidas.

VII. DAS PROVAS E CLASSIFICAÇÃO
1. Os candidatos deverão atender a convocação, compare-

cendo ao local estipulado, pelo menos quinze minutos antes da
hora marcada, munidos de documento de identidade.

2. Os candidatos que tiverem suas inscrições deferidas
serão submetidos a Exame de Conhecimentos Específicos,
Exame Didático e Exame de Memorial Circunstanciado, segun-
do a Deliberação CEETEPS 08/2008, de 10/10/2008.

3. Não haverá segunda chamada para os exames, impor-
tando a ausência do candidato na sua eliminação do Concurso
Público.

4. O candidato aprovado será classificado segundo sua
avaliação individual, pela média aritmética simples (média
final) das notas a ele atribuídas no conjunto dos exames, con-
sideradas até duas casas decimais. A média aritmética dessas
notas constitui a nota final do candidato no Concurso Público,
segundo a Deliberação CEETEPS 08/2008, de 10/10/2008.

5. A convocação para contratação deverá recair no 1º colo-
cado aprovado, obedecendo à classificação em ordem decres-
cente das médias finais obtidas.

6. Caso haja desistência, o critério para convocação do(s)
candidato(s) obedecerá ao mesmo princípio expresso no item 5
(cinco).

7. Havendo empate de nota dos candidatos, o desempate
obedecerá aos seguintes critérios:

7.1. maior média aritmética das notas atribuídas ao Exame
Didático;

7.2. maior média aritmética das notas atribuídas ao Exame
do Memorial Circunstanciado;

7.3. maior média aritmética das notas atribuídas ao Exame
de Conhecimentos Específicos;

7.4. Antigüidade no exercício de funções docentes no ensi-
no superior.

VIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento do

presente Edital e seu compromisso de aceitação das condições
do Concurso Público aqui estabelecidas.

2. A contratação do professor será feita por tempo deter-
minado e por hora - aula. O turno e os horários das aulas serão
atribuídos pelo Departamento / Coordenadoria de Curso,
semestralmente e, para cada 2 horas aula será atribuída uma
hora atividade para o desenvolvimento das funções inerentes
ao emprego, incluindo preparo de aulas, reuniões pedagógicas,
etc. a ser desenvolvida na escola, a critério de sua Direção e do
Plano de Curso.

3. Caberá recurso ao Diretor Superintendente, no prazo de
03 (três) dias úteis, contados da data da 1ª publicação do Edital
de Resultado Final no DOE.

4. O prazo de validade do concurso público será de 02
(dois) anos, a partir da data de homologação pelo Diretor
Superintendente, podendo ser prorrogado por mais 02 (dois)
anos, a pedido do Diretor da Unidade de Ensino.

5. No período de validade do concurso, caso haja necessi-
dade de docente para a mesma disciplina, serão convocados
candidatos aprovados, na ordem publicada no seu Resultado
Final.

6. As Deliberações CEETEPS 08/2008, CEE 50/2005, CEE
55/2006 e CEE 56/2006, bem como informações complementa-
res serão obtidas no local das inscrições.

7. A inexatidão de informações ou irregularidades de docu-
mentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o
candidato do concurso público, anulando-se todos os atos
decorrentes da inscrição.

8. Todas as informações referentes ao concurso público
serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE)
em sua Seção I, sendo de inteira responsabilidade do candida-
to o acompanhamento das mesmas.

9. Em hipótese alguma será devolvido o valor pago pela
inscrição, salvo em caso de cancelamento do concurso.

ANEXO
PROGRAMA DA DISCIPLINA 
Gestão do processo de distribuição, estabelecimento de

parcerias, terceiros, gestão de estoques, trocas de informações;
Os Centros de Distribuição;
Os Operadores Logísticos;

A relação de poder entre a empresa e o operador logístico;
Automação: RFT, EDI, VAN, GPS.
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

REITORIA

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA 
LUIZ DE QUEIRÓZ
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA “LUIZ DE QUEIROZ
RETICAÇÃO/ESALQ/038-2009
No Edital/ATAC/027-2009, publicado no Diário Oficial de

05/05/2009, onde se Lêe: cargo: 1085115 e claro: 214345; leia-
se: cargo/claro: 1093967.

Portaria ESALQ nº. 10, de 05-05-2009.
Dispõe sobre normas de Registro de Subdomínios nos ser-

vidores “WEB” da Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” (ESALQ).

O Diretor da Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” (ESALQ), da Universidade de São Paulo (USP), usando
de suas atribuições legais, nos termos do art. 42, VII do
Regimento Geral da USP, e art. 8º., § 2º., da Resolução nº.
4085/94 baixa a seguinte 

PORTARIA:
Art. 1º. - Ficam estabelecidos a “Política de Registro de

Subdomínios nos servidores “WEB” da Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ)”, no Anexo I, e os
“Padrões de Inserção de Subdomínios nos Servidores “WEB” da
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ)”, no
Anexo II, que com esta são baixados.

Art. 2º. - Fica também aprovado o modelo padrão de docu-
mento denominado “Termo de Responsabilidade para Abertura
de Conta no Servidor WEB da ESALQ”, descrito no Anexo III.

Art. 3º. - Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Os Anexos I, II e III podem ser consultados no site
www.esalq.usp.br/politica. 

FACULDADE DE DIREITO
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO

PAULO
RETIFICAÇÃO 01/2009
No Edital FD-20/2009, publicado no DOE de 09 de abril de

2009, referente a abertura de inscrições para concurso de livre
docência junto ao Departamento de Direito Econômico,
Financeiro e Tributário - Área de Direito Tributário, onde se lê
...... 6. O programa referente...... DEF0512 Tributário e espécies
na Constituição; leia-se ...... 6. O programa referente......
DEF0512 Tributos e espécies na Constituição ......

DIRETORIA DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDA-
DE DE SÃO PAULO, 30 de abril de 2009.

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO

EDITAL ATC 36/2009, de 06 DE MAIO DE 2009.
A Egrégia Congregação da Faculdade de Direito da

Universidade de São Paulo, em sessão realizada em 24 de abril
de 2009, referendou a decisão monocrática do Senhor Diretor,
que homologou o relatório apresentado pela Banca
Examinadora, que indicou, por maioria, a Doutora Susana
Henriques da Costa para prover o cargo em concurso (Edital FD-
68/2008).

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO, 06 de maio de 2009.

FACULDADE DE DIREITO 
DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL FDRP N.º 12/2009
RESULTADO FINAL/CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Diretor pro tempore da Faculdade de Direito de Ribeirão

Preto da Universidade de São Paulo homologou, ad referendum
do Conselho Diretor, o resultado final/classificação do concurso
para provimento de um cargo de Professor Doutor, ref. MS-3,
em RDIDP, junto ao Departamento de Direito Público, realizado
no período de 11 a 13 de março de 2009, de acordo com o
Edital FDRP 43/2008, publicado em 05 de novembro de 2008 e
retificado em 12 de novembro de 2008.

Candidato: CARLO JOSÉ NAPOLITANO
Examinadores - Médias atribuídas:
Professor Ignácio Maria Poveda Velasco - 8,25;
Professor Heleno Taveira Tôrres - 8,6;
Professor Celso Fernandes Campilongo - 8,15;
Professor Gilberto Bercovici - 8,45;
Professor José Maria Arruda de Andrade - 8,1.
Candidata: ANA CARLA BLIACHERIENE
Examinadores - Médias atribuídas:
Professor Ignácio Maria Poveda Velasco - 9,4;
Professor Heleno Taveira Tôrres - 9,4;
Professor Celso Fernandes Campilongo - 9,25;
Professor Gilberto Bercovici - 8,9;
Professor José Maria Arruda de Andrade - 9,11.
A Banca Examinadora indicou, por unanimidade, a Doutora

ANA CARLA BLIACHERIENE para prover o cargo de Professor
Doutor, conforme classificação do mapa de notas.

FDRP/USP, 07 de maio de 2009.

FACULDADE DE ECONOMIA,
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
EDITAL FEA 8/2009- ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CON-

CURSO DE TÍTULOS E PROVAS PARA O PROVIMENTO DE UM
CARGO DE PROFESSOR DOUTOR, NO DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO DA FACULDADE DE ECONOMIA,
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DA UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO.

O Diretor da Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade da Universidade de São Paulo torna público a
todos os interessados que, conforme o deliberado pela
Congregação em 29 de abril de 2009, estarão abertas pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, no período de 11 de maio a 13 de
julho de 2009, das 9 às 12h e das 14 às 17h, de segunda a
sexta-feira, exceto feriados e dias 12 de junho e 10 de julho de
2009, na Assistência Acadêmica desta Faculdade, situada na
Avenida Prof. Luciano Gualberto, 908, Prédio FEA-1, ala A, sala
106, Cidade Universitária, as inscrições ao concurso público de
títulos e provas para provimento de um cargo de Professor
Doutor, em RDIDP, referência MS-3, claro e cargo de número
1095161, com salário de R$ 6.325,31 (seis mil, trezentos e vinte
e cinco reais e trinta e um centavos) na área de conhecimento
“Gestão de Pessoas nas Organizações”, do Departamento de
Administração, nos termos do artigo 125, § 1º, do Regimento
Geral da USP, com base no programa constante deste edital. 

O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento da
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. 

Somente poderão candidatar-se os portadores do título de
Doutor, outorgado pela USP, por ela reconhecido ou de valida-
de nacional.
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