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Cirurgia Craniofacial do HRAC-USP, Presidente da Comissão de 
Cultura e Extensão Universitária do HRAC-USP.

6 – DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
6.1 O candidato deverá comparecer ao local da prova com 

caneta esferográfica (azul ou preta), documento oficial de iden-
tificação informado no formulário de inscrição e comprovante 
da inscrição.

6.2 O candidato deverá transcrever, com caneta esfero-
gráfica (preta ou azul), as respostas da prova para a folha de 
respostas, que será o único documento válido para a correção 
e classificação.

6.3 Não haverá substituição da folha de respostas por erro 
do candidato.

6.4 Será anulada a resposta que apresentar rasura, omissão 
ou duplicidade de resposta, à critério da comissão responsável, 
especificada no Edital.

6.5 O candidato só poderá se retirar do local de realização 
da prova após 60 (sessenta) minutos de seu início.

6.6 Não será permitida a entrada de candidatos após o 
início das provas.

6.7 Não será permitido o porte de aparelhos eletrônicos de 
qualquer natureza, mesmo que desligados, tais como: celulares 
ou similares, pager, beeper, controle remoto, máquinas calcula-
doras ou similares, qualquer outro tipo de aparelho eletrônico; 
relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material 
de consulta. Não será permitida, durante a realização das pro-
vas, a comunicação entre candidatos, a utilização de chapéus ou 
bonés. Também não será permitido o porte de armas. O candi-
dato que for identificado com qualquer dos itens relacionados, 
durante a aplicação da prova, estará sob pena de imediata reti-
rada da sala de exame e automática desclassificação na prova.

6.8 Os cadernos de questões serão entregues em cada sala 
de exame na presença dos candidatos, conforme horário estabe-
lecido de início das provas.

6.9 O caderno de questões deverá ser devolvido, obrigato-
riamente, junto com a folha de respostas da prova.

6.10 O tempo de duração da prova inclui o preenchimento 
da folha de respostas.

6.11 Será eliminado do processo seletivo o candidato que 
não comparecer ao local das provas no horário determinado, 
usar de fraude ou atentar contra a disciplina e urbanidade 
durante a realização do processo seletivo ou deixar de entregar 
o caderno de questões e a folha de respostas.

6.12 Na impossibilidade de apresentar o documento de 
identidade especificado no comprovante da inscrição, por 
motivo de roubo ou extravio, o candidato deverá dirigir-se à 
coordenação do processo seletivo, com antecedência mínima 
de uma hora, com o boletim de ocorrência, ou assinar termo 
de compromisso da apresentação do boletim de ocorrência em 
até 48 horas, assinando ainda termo de ciência de que o não 
cumprimento dessa apresentação resultará na sua exclusão 
deste processo seletivo.

6.13 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para 
realização da prova. O candidato que não comparecer no horário 
previsto estará automaticamente excluído deste processo de 
seleção.

6.14 A Banca Examinadora e a Seção de Apoio Acadêmico 
do HRAC-USP não se responsabilizam por objetos porventura 
esquecidos na sala de exame.

6.15 As infrações éticas ocorridas durante todas as etapas 
implicarão reprovação do candidato.

7 – DOS RESULTADOS
7.1 A nota final será o resultado da pontuação obtida em 

cada etapa: prova objetiva com peso de 50% + prova prática 
com peso de 40% + análise e discussão do currículo com peso 
de 10% .

7.2 Os critérios para desempate obedecerão a seguinte 
ordem:

7.2.1 Maior nota na prova escrita;
7.2.2 Maior nota na prova prática;
7.2.3 Maior nota na análise curricular.
7.3 O resultado do processo seletivo será publicado no site 

do HRAC-USP (hrac.usp.br) em data a ser divulgada posterior-
mente. A classificação será divulgada seguindo o número de 
inscrição do candidato.

8 – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
8.1 A interposição de recursos deverá ser encaminhada à 

Seção de Apoio Acadêmico do HRAC-USP (Rua Silvio Marchione, 
3-20 – Vila Universitária – CEP 17012-900 – Bauru-SP), no horá-
rio das 9h às 17h, e protocolada no prazo certo e improrrogável 
de 2 dias úteis a contar da publicação do Edital e do resultado 
final, respectivamente, conforme o disposto no artigo 3º, alínea 
“K”, da Resolução CNRM 12/2004.

8.2 Os recursos deverão ser digitados, assinados e apresen-
tados em duas vias. Deverá ser fundamentado com argumenta-
ção lógica e consistente, cabendo um recurso para cada questão.

8.3 Os recursos que não estiverem de acordo com o dispos-
to nos itens 8.1 e 8.2 serão indeferidos.

8.4 O deferimento aos recursos ficará à disposição dos 
candidatos na sala da Seção de Apoio Acadêmico do HRAC-USP. 
A decisão final da Banca Examinadora será irrecorrível.

8.5 Depois de extinto o período de recursos, o resultado 
final será homologado e publicado, junto à convocação para 
matrícula, no site do HRAC-USP (hrac.usp.br), pelo número de 
inscrição dos candidatos, em ordem decrescente da classificação 
obtida no processo seletivo.

9 – DA MATRÍCULA
9.1 O programa terá início em 01-03-2021 e duração de 

1 ano.
9.2 A matrícula deverá ser efetivada entre os dias 22 a 

24-02-2021, no período das 9h às 12h e das 14h às 17h, pelos 
candidatos selecionados. Estes deverão comparecer pessoal-
mente, ou por procurador oficialmente constituído, na Seção 
de Apoio Acadêmico do HRAC-USP apresentando a seguinte 
documentação:

9.2.1 Diploma da graduação em Medicina, registrado no 
MEC, e carteira do Conselho Regional de Medicina (CRM).

9.2.2 O candidato que se inscreveu na condição de con-
cluinte do curso de Cirurgia Plástica, Otorrinolaringologia e/
ou Cirurgia de Cabeça e Pescoço, no ato da matrícula deverá 
comprovar a conclusão do Programa de Residência Médica, por 
meio de documento oficial, expedido pela instituição de ensino 
responsável. A Declaração de Conclusão de Curso será aceita a 
título provisório, para fins de matrícula do candidato. No entan-
to, o Diploma deverá ser apresentado durante os primeiros 90 
dias de início do Programa de Residência Médica.

9.2.3 Fotocópia do CPF e comprovante de regularização.
9.2.4 Fotocópia do RG (Cédula de Identidade).
9.2.5 Fotocópia do Título de Eleitor e comprovante de 

obrigações eleitorais.
9.2.6 Documento informando o tipo sanguíneo.
9.2.7 Comprovante de residência.
9.2.8 Comprovante de quitação com o serviço militar (sexo 

masculino). Candidatos convocados para prestar serviço militar 
inicial deverão atentar à Resolução CNRM/MEC 04/2011 e Pare-
cer da Consultoria Jurídica do Ministério da Educação.

9.2.9 Número de inscrição do PIS.
9.2.10 Uma foto 3x4 colorida e recente.
9.2.11 Certidão E?tico-Profissional, emitida pelo CRM, com 

data não superior a 180 dias do envio da inscrição.
9.2.12 Para o médico estrangeiro ou brasileiro graduado 

em Medicina no exterior, fotocópia autenticada do comprovante 
de revalidação de diploma ou de processo de revalidação em 
andamento em instituição pública, de acordo com a legislação 
vigente. Se estrangeiro, também deverá apresentar fotocópia 
autenticada do visto de permanência definitivo no Brasil e ter 
proficiência da língua portuguesa comprovada por instituição 
oficial (CELPE-BRAS), registro no CRM de acordo com a Resolu-
ção 1831 e 1832/2008 do CFM e alterações posteriores.

ria, o protocolo/documento emitido pela Polícia Federal, com o 
número do RNM, no prazo máximo de 15 dias para regularizar 
seu cadastro no sistema;

Tais candidatos também deverão preencher o formulário 
online de cadastro de usuário de laboratórios da Engenharia de 
Produção, disponível na página do Programa na Internet: www.
prod.eesc.usp.br/pg/ \> “Ingresso” \> “Criar conta para uso de 
Computadores”.

Futuramente, em data a ser comunicada por e-mail e na 
página do Programa, os candidatos deverão entregar, em dias 
úteis, no horário das 08h30 às 11h30 e das 14h às 16h30, as 
cópias impressas de todos os documentos de matrícula e apre-
sentar os respectivos documentos originais (para conferência), 
na secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
de Produção (PPG-SEP), situado na Escola de Engenharia de 
São Carlos – USP, Av. Trabalhador São-Carlense, 400, 13566-590 
- São Carlos – SP.

DISPOSIÇÃO FINAL
Os resultados finais deste processo seletivo são válidos para 

matrícula no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 
Produção apenas no 1º semestre de 2021.

A inscrição do candidato implica na aceitação das normas 
e instruções para o processo seletivo contidas neste edital e nos 
comunicados já emitidos ou que vierem a se tornarem públicos.

A documentação dos candidatos não selecionados será 
descartada após o processo seletivo.

Os casos omissos serão resolvidos pela CCP-SEP da EESC/
USP.

CALENDÁRIO
Inscrições online: de 01-12-2020 a 10-01-2021
Divulgação de inscrições deferidas: até 13-01-2021
Exame escrito e/ou oral (remoto) – 1ª fase: 22-01-2021
Divulgação do resultado da 1ª fase: 05-02-2021
Arguição dos candidatos – 2ª fase: de 10 a 12-02-2021
Divulgação do resultado final: 25-02-2021
Matrículas: a definir

 HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE 
ANOMALIAS CRANIOFACIAIS
 Comunicado
Edital de Processo Seletivo – 2021
Residência Médica em Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial
A Comissão de Residência Médica do Hospital de Reabili-

tação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo 
(HRAC-USP), conforme dispõe a legislação vigente, comunica 
que estarão abertas as inscrições para seleção dos candidatos ao 
preenchimento de vaga para Médico Residente no Programa de 
Residência Médica em Cirurgia Crânio -Maxilo-Facial do HRAC-
-USP, credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM/MEC). O processo seletivo reger-se-á pela Lei 6.932/81 e 
Resoluções complementares pertinentes da CNRM/MEC.

Atenção: é obrigatória a leitura atenta de todo o Edital 
antes de realizar a inscrição.

1 – DO PROGRAMA
A Comissão de Residência Médica do HRAC-USP oferece 01 

(uma) vaga para o Programa de Residência Médica em Cirurgia 
Crânio -Maxilo-Facial, credenciado pelo MEC, com duração de 
1 ano, regido sob a coordenação do Prof. Dr. Nivaldo Alonso.

2 – DOS REQUISITOS
2.1 O candidato deverá ser graduado em Medicina com 

Residência Médica concluída em programa de Cirurgia Plástica, 
Otorrinolaringologia e/ou Cirurgia de Cabeça e Pescoço em ser-
viço credenciado pela CNRM/MEC, de acordo com a Resolução 
02/2006.

2.2 O candidato brasileiro que concluiu a graduação em 
Medicina no exterior ou estrangeiro que concluiu a graduação 
em Medicina no Brasil deve observar o disposto na Resolução 
1669/2003 do Conselho Federal de Medicina (CFM).

3 – DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão realizadas pelo Sistema Apolo 

USP (https://uspdigital.usp.br/apolo/), das 8h de 14-12-2020 
(segunda-feira) às 18h de 30-01-2021 (sábado). O programa de 
inscrição solicitará os dados necessários.

3.1.1 O candidato deverá seguir rigorosamente as instru-
ções contidas no sistema de inscrição.

3.1.2 O candidato deverá realizar o upload do currículo 
acompanhado de toda a documentação comprobatória (certi-
ficados de cursos).

3.1.3 Caso o tamanho do arquivo do currículo documentado 
ultrapasse o limite determinado pelo Sistema Apolo USP, favor 
encaminhá-lo para saac@usp.br.

3.2 A confirmação da inscrição será efetuada após a ins-
crição online e o recebimento do currículo pelo HRAC-USP. O 
Sistema Apolo USP enviará um e-mail de aprovação da inscrição 
para o endereço eletrônico cadastrado.

3.3 O HRAC-USP não se responsabilizará por solicitação 
de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados, exceto aqueles atribuí-
veis à sua responsabilidade.

4 – DA SELEÇÃO
4.1 A seleção será realizada em 3 etapas e obedecerá a 

Resolução 02/2015 da CNRM/MEC, contendo:
4.1.1 Prova objetiva com peso de 50%;
4.1.2 Prova prática com peso de 40%;
4.1.3 Análise e discussão do currículo lattes com peso de 

10% .
5 – PROCESSO SELETIVO
5.1 Prova objetiva
5.1.1 A prova objetiva terá peso de 50% da nota final e 

seu conteúdo teórico abrangerá toda área de Cirurgia Crânio 
-Maxilo-Facial, de acordo com a norma vigente. A prova terá 50 
questões do tipo múltipla escolha, com 4 alternativas, valendo 
0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto cada.

5.1.2 Nas questões de múltipla escolha, serão consideradas 
como erradas as questões sem resposta assinalada, aquelas 
que contenham mais de uma resposta assinalada, emendas 
ou rasuras.

5.2 Prova prática
5.2.1 A prova prática terá peso de 40% da nota final e 

avaliará o desempenho do candidato em uma atividade prática 
de estudo de caso. A prova será composta pela apresentação de 
um caso relacionado à área de Cirurgia Crânio -Maxilo-Facial ao 
candidato, que deverá levantar a hipótese diagnóstica e discor-
rer sobre o assunto solicitado.

5.3 Análise e discussão do currículo lattes
5.3.1 A nota correspondente à análise e discussão curricular 

corresponderá a 10% da nota final.
5.3.2 A análise e discussão do currículo deverá verificar a 

história acadêmica, científica e profissional do candidato.
5.3.3 O currículo será pontuado de acordo com seu conteú-

do, podendo variar de 0 a 10 pontos, de acordo com o valor de 
cada titulação, estipulado pelo Anexo I.

5.3.4 Os candidatos deverão entregar uma cópia impressa 
dos documentos comprobatórios das informações contidas no 
currículo e apresentar os respectivos documentos originais, para 
que seja realizada a conferência, organizando os certificados de 
acordo com o estipulado no Anexo I.

5.3.5 A análise curricular será realizada conjuntamente 
por pelo menos 3 das seguintes pessoas, as quais irão compor 
a Banca Examinadora do processo seletivo: Diretor Clínico 
do HRAC-USP, Coordenador do Serviço de Residência Médica 
em Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial, Coordenador do Serviço de 
Residência Médica em Otorrinolaringologia, Chefe da Seção de 

Manual elaborado pela UNEP, programa das Nações Unidas 
sobre meio ambiente. Disponível em:

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7894/
DTI0889PA.pdf?amp%3BisAllowed=&sequence=3 .

* OLIVEIRA, M. G. et al. Roadmapping: uma abordagem 
estratégica para o gerenciamento da inovação em produtos, 
serviços e tecnologias. Rio de Janeiro, Elsevier, 2012. Capítulos: 
1 e 2.

* AMARAL, D. C. et al.. Gerenciamento ágil de projetos: 
aplicação em produtos inovadores. São Paulo: Saraiva, 2011; 
Capítulos: 1 e 2.

* COOPER, R.G.; EDGETT, S.J. Best Practices in the Idea-
-to-Launch Process and Its Governance. Research-Technology 
Management, 55(2):43-54, 2012.

* https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-eco-
nomy/building-blocks .

* ECONOMIA CIRCULAR OPORTUNIDADES E DESAFIOS 
PARA A INDÚSTRIA BRASILEIRA - https://bucket-gw-cni-static-
-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/2f/45/2f4521b9-
d1eb-44f7-b501-cda01254738a/miolo_economia_circular_pt_
web.pdf .

* PIERONI, M. D. P, MARQUES, C. A. N, MORAES, R. N, 
ROZENFELD, H, & OMETTO, A. R. (2017). PSS Design Process 
Models: Are They Sustainability-oriented? Procedia CIRP, 64, 
67–72. https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.03.040.

Gestão e Modelagem de Sistemas Complexos
* LUCAS Jr, Henry C. Tecnologia da Informação: tomada 

de decisão estratégica para administradores. Tradução: Acauan 
Fernandes; Revisão Técnica: Rodney Ferreira de Carvalho. Rio de 
Janeiro: LTC, 2006.

* RAINER Jr, R. Kelly; CEGIELSKI, Casey G. Introdução a 
Sistemas de Informação: apoiando e transformando negócios 
na era da mobilidade. Tradução: Daniel Vieira; Revisão Técnica: 
João Porto de Albuquerque. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
Capítulos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

* GUERRINI, Fábio Müller; ESCRIVÃO Filho, Edmundo; 
CAZARINI, Edson Walmir; PADUA, Silvia Inês Dallavalle de. 
Modelagem da Organização: uma visão integrada. Porto Alegre: 
Bookman Editora, 2014.

Pesquisa Operacional Aplicada
* PINEDO, M. (2008) Scheduling theory, Algorithms, and 

Systems. Third Edition, Springer, New York, NY, EUA:- Capítulo 2 
- Deterministic Models: Preliminaries e Capítulo 6 – Flow Shops 
and Flexible Flow Shops (Deterministic).

* MAcCARTHY, B.L.; LIU, J. (1993). Addressing the gap in 
scheduling research: a review of optimization and heuristic 
methods in production scheduling. International Journal Produc-
tion Research 31: 59-79.

* HILLIER, F. S, & LIEBERMAN, G. J. (2013). Introdução à 
pesquisa operacional. McGraw Hill Brasil. – Capítulo 1 – Introdu-
ção, Capítulo 2 – Visão Geral da Abordagem de Modelagem da 
Pesquisa Operacional e Capítulo 3 – Introdução à Programação 
Linear.

DA PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS
Os candidatos deverão apresentar, no ato da matrícula, 

certificado de proficiência de inglês, emitido até 5 (cinco) anos 
da data de divulgação deste edital, de um dos exames citados a 
seguir, com a pontuação mínima exigida.

Cambridge: FCE-grade C;
IELTS: 4,00;
TOEFL IBT: 45;
TOEFL ITP: 410;
TOIEC: 550;
BULATS: 45.
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA 2ª FASE
1. Exame escrito e/ou oral - (máximo 35 pontos):
A quantidade de questões pode variar por linha de pes-

quisa. A nota final do exame será normalizada pelo máximo 
de 35 pontos.

2. Análise do Currículo (máximo 30 pontos):
2.1. Experiência profissional na área (máximo 5 pontos):
- 1 ponto por ano trabalhado, limitado a 5 pontos.
2.2. Publicações (máximo 15 pontos):
- Publicação com JCR (10 pontos); Scopus ou Scielo (7 

pontos); Qualis B3 (3 pontos); outros (2 pontos, limitado a dois 
artigos no total).

- Publicação em congresso internacional (3 pontos, limita-
dos a dois artigos); publicação em congresso nacional (1 ponto, 
limitado a dois artigos); publicação em simpósio de Iniciação 
Científica (0,50 ponto, limitado a um resumo).

- Publicação em livro técnico completo (4 pontos); coletânea 
(3 pontos); capítulo (2 pontos, limitados a um capítulo).

2.3. Iniciação Científica ou intercâmbio com bolsa (máximo 
5 pontos):

- Bolsa de agência de fomento FAPs (5 pontos); Bolsa de 
agência de fomento CNPq, PIBIQ, Santander, ou equivalente (3 
pontos); Bolsa de intercâmbio (2 pontos)

2.4. Média Curricular da Graduação (máximo 5 pontos):
- Média 20% acima da nota mínima de aprovação (5 

pontos).
3. Proposta de Pesquisa (máximo 30 pontos):
3.1. Clareza no texto e sem erros de português (máximo 

3 pontos).
3.2. Proposta bem estruturada com objetivos e justificativas 

coerentes (máximo 20 pontos).
3.3. Relacionada com a linha de pesquisa e revisão biblio-

gráfica inicial com referências coerentes (máximo 7 pontos).
4. Disponibilidade (máximo 5 pontos):
-Disponibilidade para o curso: 5 dias por semana (5 pontos); 

3 a 4 dias por semana (2 pontos); inferior a 3 dias por semana 
(0 pontos).

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA
As matrículas, para os candidatos aprovados no processo 

seletivo, deverão ser realizadas no período estipulado pelo 
calendário da USP, a ser divulgado na página da Internet do Pro-
grama. Nesse período, os documentos listados abaixo deverão 
ser enviadas para o e-mail posgraduacao.producao@eesc.usp.
br, em formato .PDF:

1. Cópia do RG;
2. Cópia do CPF;
3. Cópia do título de eleitor;
4. Cópia do documento militar;
5. Cópia da certidão de nascimento ou casamento;
6.Cópia do certificado de proficiência em língua inglesa;
7. Cópia do histórico escolar da Graduação;
8. Cópia do diploma da Graduação (frente e verso) ou 

atestado de conclusão - constando data de colação de grau, 
emitido pela IES;

9. Formulário de matrícula (PA103) - disponível na página 
da Internet do Programa: www.prod.eesc.usp.br/pg/ \> “Organi-
zação” \> “Gestão PG” \> “Padrões (templates) e formulários”;

10. Formulário de inscrição para bolsa (PA068) - disponível 
na página da Internet do Programa: www.prod.eesc.usp.br/pg/ 
\> “Organização” \> “Gestão PG” \> “Padrões (templates) e 
formulários”. Entregar apenas se houver interesse em candida-
tar-se à bolsa no Programa.

11. Além de enviar os documentos citados acima, os can-
didatos deverão preencher o formulário online de cadastro de 
usuário de laboratórios da Engenharia de Produção, disponível 
na página da Internet do Programa: www.prod.eesc.usp.br/
pg/ \> “Ingresso” \> “Criar conta para uso de Computadores”.

Os candidatos estrangeiros deverão apresentar, no ato da 
matrícula, os documentos 5 a 10* (citados acima) e, ainda, os 
seguintes documentos:

- Cópia do passaporte;
- Cópia do RNM/RNE - Carteira de Registro Nacional 

Migratória. Em caráter excepcional, o aluno estrangeiro poderá 
apresentar o passaporte com visto de estudante, acompanhado 
do agendamento do registro/emissão de carteira de registro 
nacional migratória (RNM). Após o comparecimento a Polícia 
Federal, na data marcada, o aluno deverá apresentar na secreta-

cos das linhas de pesquisa descritas neste edital. A forma como 
o exame será aplicado em cada linha de pesquisa será divulgada 
na página da Internet do Programa (http://www.prod.eesc.usp.
br/pg/). Candidatos com nota igual ou superior a 50% da nota 
máxima do exame escrito e/ou oral poderão participar da segun-
da fase do processo seletivo.

Sobre a segunda fase: A segunda fase é eliminatória e 
classificatória e será constituída de análise do currículo, da 
quantidade e fator de impacto das publicações dos candidatos, 
do desempenho na graduação, se o candidato já foi bolsista de 
Iniciação Científica, da proposta de pesquisa e da disponibilida-
de para realização do Mestrado (observar o item deste edital 
“critérios de avaliação da 2ª fase”). Nessa fase será realizada 
uma arguição sobre a proposta de pesquisa. Poderão ser aceitos 
no programa, mediante disponibilidade de orientador e vaga, os 
candidatos que obtiverem no mínimo 50% da nota máxima na 
segunda fase do processo seletivo.

Ambas as fases do processo seletivo poderão ser realização 
em português e/ou inglês.

RECURSOS
Caberá revisão de prova na primeira fase do processo seleti-

vo e recursos contra os resultados da primeira e da segunda fase.
A solicitação de revisão de prova e os recursos contra os 

resultados das etapas do processo seletivo (primeira fase e 
segunda fase) deverão ser enviados à Coordenação do Programa 
para o e-mail: posgraduacao.producao@eesc.usp.br em até 24 
horas após a divulgação de cada resultado.

As solicitações serão analisadas em até 3 dias úteis e o 
resultado será divulgado na página da Internet do Programa: 
http://www.prod.eesc.usp.br/pg/ .

VAGAS DISPONÍVEIS POR LINHA DE PESQUISA
As disponibilidades de vagas por linha de pesquisa estão 

listadas a seguir:
Economia, Finanças Corporativas e Econometria - Total de 

vagas: 07
Gestão de Desempenho de Operações - Total de vagas: 04
Gestão de Pessoas e do Conhecimento na Inovação e no 

Empreendedorismo - Total de vagas: 06
Gestão de Projetos, Produtos e Serviços em Economia Cir-

cular - Total de vagas: 08
Gestão e Modelagem de Sistemas Complexos - Total de 

vagas: 01
Pesquisa Operacional Aplicada - Total de vagas: 01
REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
- Exame escrito e/ou oral: será realizado remotamente, via 

internet, no dia 22 de janeiro 2021. O horário do exame, os 
equipamentos necessários e as instruções para o acesso serão 
publicados na página da Internet do Programa (www.prod.eesc.
usp.br/pg/), com antecedência mínima de 48 horas à realização. 
Será de responsabilidade do candidato providenciar os equipa-
mentos necessários.

- Divulgação do resultado da primeira fase: dia 5 de feve-
reiro de 2021, disponível na página do Programa na Internet 
(www.prod.eesc.usp.br/pg/). Não serão fornecidos resultados 
por telefone.

- Arguição dos candidatos na segunda fase: será realizada 
remotamente, via internet, no período de 10 a 12-02-2021. A 
lista com a data e o horário da arguição de cada candidato 
será divulgada na página da Internet do Programa (http://www.
prod.eesc.usp.br/pg/), com antecedência mínima de 48 horas à 
realização da arguição. Será de responsabilidade do candidato 
providenciar os equipamentos necessários.

- Divulgação do resultado final: 25-02-2021, disponível na 
página da Internet do Programa: www.prod.eesc.usp.br/pg/. Não 
serão fornecidos resultados por telefone.

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PARA CADA LINHA DE PESQUISA 
PARA PROVA ESCRITA

Economia, Finanças Corporativas e Econometria
* GITMAN, L. J. Administração financeira. 10ª Ed. São Paulo: 

Habra, 2004. Capítulos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
* GUJARATI, D. N. Econometria básica. Tradução da 4ª. 

Edição, São Paulo: Editora Makron Books, 2006. Capítulos: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

* WOOLDRIDGE, J. M. Introdução à econometria: uma abor-
dagem moderna. Tradução da 4ª edição norte-americana. 2010. 
Editora Cengage Learning. Capítulos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

* BREALEY, R.A, MYERS, S. C, and ALLEN, F. Principles of 
Corporate Finance. 8th ed. Boston, MA. Editora: McGraw-Hill. 
2006. Capítulos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

* SHY, O. Industrial Organization: theory and applications. 
Cambridge, MA. Editora: The MIT Press. 1996. Partes 1 (Theo-
retical Background) e 2 (Market Structures and Organization), 
capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Gestão de Desempenho de Operações
* BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J.; COOPER, M. B.; BOWER-

SOX, J.C. Gestão Logística da Cadeia de Suprimentos. AMGH 
Ed. Ltda. (Mc Graw Hill/ Bookman), 2014, 4. Edição. Capítulos: 2 
(inteiro) e 15 (parcial: pp. 373-386).

* LAMBERT, D. M.; ENZ, M. G. Issues in Supply Chain Mana-
gement: Progress and potential. Industrial Marketing Manage-
ment vol: 62, April 2017, pp. 1–16.

* ROTHER, M.; SHOOK, J. Aprendendo a enxergar. Lean 
Institute Brasil, São Paulo, 2012.

* LIKER, J. K. O Modelo Toyota - 14 Princípios de Gestão 
do Maior Fabricante do Mundo. Bookman Companhia Ed, 2005. 
Capítulos 1, 2, 3 e 4.

* GARVIN, D. A. ‘Building a Learning Organization’, Harvard 
Business Review 71, no. 4, July–August 1993, p. 78–91.

* BLANK, L.; TARQUIN, A. Engenharia Econômica. MacGraw-
-Hill, 2008. Capítulos 5,6,7 e 18.

Gestão de Pessoas e do Conhecimento na Inovação e no 
Empreendedorismo

* GARVIN, D. A, ‘Building a Learning Organization’, Harvard 
Business Review, 71, no. 4, July–August 1993, p. 78–91.

* SCHEIN, E. H, Cultura Organizacional e Liderança, São 
Paulo: Editora Atlas, 2009, 413 p.

* SISODIA, R.; SHETH, J.; WOLFE, D. Firms of Endearment: 
how world-class companies profit from passion and purpose. 
Second edition. 2014. (opção em português: SISODIA, R.; SHETH, 
J.; WOLFE, D. Empresas Humanizadas - pessoas, propósito e 
performance. Alta Books. 2019.).

* TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro. Gestão do Conhe-
cimento. (Trad. Ana Thorell). Porto Alegre: Bookman, 2008.

* SOO. C.; DEVINNEY, T.M.; MIDGLEY, D.F.; DEERING A. 
Knowledge Management: Philosophy Processes, and Pitfalls. 
California Management Review, v.44, n.4, p.129-150, 2002.

* CHRISTENSEN, C. M.; OVERDORF, M. Meeting the chal-
lenge of disruptive change. Harvard Business Review, p.66-76, 
Mar./Apr. 2000.

* KOTTER, J. P. Leading change: why transformation efforts 
fail. Harvard Business Review, p.59-67, Mar./Apr. 1995.

* SCHEIN, E. H. Coming to a new awareness of organiza-
tional culture. Sloan Management Review, p.3-16, Winter 1984.

* GEROLAMO, Mateus Cecilio. Gestão da mudança na 
perspectiva do comportamento organizacional e da liderança: 
proposta de um framework teórico e avaliação de iniciativas 
acadêmicas [doi:10.11606/T.18.2020.tde-10032020-143539]. 
São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de 
São Paulo, 2019. Tese de Livre Docência em Gestão da Qualidade 
e Mudança Organizacional. Capítulos 2 e 3.

Gestão de Projetos, Produtos e Serviços em Economia 
Circular

* ROZENFELD, H. et al. Gestão de desenvolvimento de pro-
dutos: uma referência para a melhoria do processo. São Paulo, 
Saraiva, 2006. Capítulos: 1 e 2.

* UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME – UNEP. 
Life Cycle Management: a business guide to sustainability. 
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06 - Tampa do eixo (acabamento), em plástico, circunfe-
rencia de 103,87mm, profundidade de 7mm, código 249723 
- 5609224 - 1 - R$ 137,18 - R$ 137,18

07 - Anel de borracha para vedação (tubo 127), em borracha 
silicone, circunferência 103,87mm, código 249724 - 5609232 - 1 
- R$ 92,38 - R$ 92,38

08 - Porca lisa do aro, em metal, compatível com equipa-
mento marca: Sismatec, modelo: 3B, código 240194 - 5609240 
- 4 - R$ 14,56 - R$ 58,24

09 - Contra tampa eixo, em plástico, circunferencia 103,87 
mm, profundidade 7mm, código 249850 - 5609259 - 1 - R$ 
95,68 - R$ 95,68

10 - Parafuso Allen, cabeça abaulada M4 x 5mm, em aço 
inox 304, código 013310 - 5609267 - 2 - R$ 5,60 - R$ 11,20

11 - Manutenção corretiva (Serviços) - 18066 - 1 - 
R$1.500,00 - R$1.500,00

Perfaz a despesa o valor total de R$ 6.612,52 (seis mil 
seiscentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), conforme 
reserva de recursos e a aquisição dar-se-á em nome da Empresa 
MF CASTAGNA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA, CNPJ 
20.200.350/0001-09, com prazo de entrega de até 30 (trinta) 
dias úteis.

GMS-1, 30/11/2020 - CP
SECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E GESTÃO
GERENCIA DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAS E SERVIÇOS
NÚCLEO DE INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO IAMSPE Nº 7963/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 107/2020
DESPACHO DO SENHOR SUPERINTENDENTE
RATIFICO a DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA-

ÇÃO, reconhecida pela Chefia de Gabinete nos autos, de acordo 
com o que preceitua o Inciso I do artigo 25 da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores c/c a Lei Estadual nº 6.544/89 
e em conformidade com o artigo 26 dos diplomas legais citados, 
APROVO o Folheto Descritivo, AUTORIZO a AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O EQUIPAMENTO 
FOCO CIRURGICO MARCA SISMATEC, MODELO 3B PATRIMÔ-
NIO 59037, PERTENCENTE AO CENTRO CIRURGICO DO HSPE, 
conforme descrito abaixo:

ITEM - PEÇA - SIAFISICO - QTD - VALOR UNITÁ-RIO - VALOR 
TOTAL

01 - Contato de energia giratório (120 simplex), em plástico 
e cobre, diametro 107mm, código 249722 - 5609151 - 1 - R$ 
1.505,82 - R$ 1.505,82

02 - Contato de energia giratório (120 duplex), em plástico 
e cobre, diametro 107mm, código249788 - 5609160 - 1 - R$ 
1.662,62 - R$ 1.662,62

03 - Contato de energia giratório - chicote cubo terceiro, 
em plástico e cobre, circunferência de 16,62mm, código 249792 
- 5609178 - 1 - R$ 740,80 - R$ 740,80

04 - Contato de energia giratório - chicote cubo segundo, 
em plástico e cobre, circunferência de 16,62mm, código 249791 
- 5609194 - 1 - R$ 644,54 - R$ 644,54

05 - Contato de energia giratório - conector banana, em 
plástico, cobre e ferra, circunferência de 16,62mm, código 
249730 - 5609208 - 1 - R$ 164,06 - R$ 164,06

06 - Tampa do eixo (acabamento), em plástico, circunfe-
rencia de 103,87mm, profundidade de 7mm, código 249723 
- 5609224 - 1 - R$ 137,18 - R$ 137,18

07 - Anel de borracha para vedação (tubo 127), em borracha 
silicone, circunferência 103,87mm, código 249724 - 5609232 - 1 
- R$ 92,38 - R$ 92,38

08 - Porca lisa do aro, em metal, compatível com equipa-
mento marca: Sismatec, modelo: 3B, código 240194 - 5609240 
- 4 - R$ 14,56 - R$ 58,24

09 - Contra tampa eixo, em plástico, circunferencia 103,87 
mm, profundidade 7mm, código 249850 - 5609259 - 1 - R$ 
95,68 - R$ 95,68

10 - Parafuso Allen, cabeça abaulada M4 x 5mm, em aço 
inox 304, código 013310 - 5609267 - 2 - R$ 5,60 - R$ 11,20

11 - Manutenção corretiva (Serviços) - 18066 - 1 - 
R$1.500,00 - R$1.500,00

AUTORIZO ainda, a emissão da Nota de Empenho a favor 
da empresa MF CASTAGNA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO 
LTDA, CNPJ 20.200.350/0001-09, no valor total de R$ 6.612,52 
(seis mil seiscentos e doze reais e cinquenta e dois centavos).

Designo o servidor Rudson de Lima Silva, Diretor Técnico, 
do Núcleo de Engenharia Clínica, para acompanhar e fiscalizar 
a presente aquisição.

GMS-1, 30/11/2020 - CP
 SECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E GESTÃO
GERENCIA DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAS E SERVIÇOS
NÚCLEO DE INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO IAMSPE Nº 7975/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 108/2020
DESPACHO DO SENHOR CHEFE DE GABINETE
Estando os autos do processo supra referido, instruídos de 

conformidade com a legislação vigente mediante parecer CJ/
IAMSPE n° 337/2020, de 20/10/2020, DECLARO a INEXIGIBILI-
DADE DE LICITAÇÃO, de acordo com o que preceitua o Inciso I 
do artigo 25, da Lei Federal n° 8666/93 e alterações posteriores 
c/c a Lei Estadual nº 6.544/89, visando AQUISIÇÃO DE KITS EQ 
188 PARA EQUIPAMENTO GERADOR DE ONDAS DE CHOQUE, 
SWISS DOLORCLAST, MARCA EMS, PERTENCENTE À MEDICINA 
FÍSICA E REABILITAÇÃO, conforme descrito abaixo:

ITEM - PEÇA - SIAFISICO - QTD - VALOR UNI-TÁRIO - VALOR 
TOTAL

1 - Kit manut p/unidade geradora de onda de choque 
para aplicação na unidade geradora radial, composto de tubo 
disparador c/atuador pneumático,anéis de vedação, parafuso 
de fixação, durabilidade de ate 1.200.000 ondas de choque, 
compatível com equipamento de terapia por ondas de choque 
marca EMS modelo Swiss Dolorclast, código EQ-188 - 439876-9 
- 8 - 4.725,00 - R$ 37.800,00

Perfaz a despesa o valor total de R$ 37.800,00 (trinta e 
sete mil e oitocentos reais), conforme reserva de recursos, e a 
aquisição dar-se-á em nome da Empresa ECOMED COMERCIO 
DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48, com 
prazo de entrega de até 30 (trinta) dias.

GMS-1, 30/11/2020 - CP
SECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E GESTÃO
GERENCIA DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAS E SERVIÇOS
NÚCLEO DE INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO IAMSPE Nº 7975/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 108/2020
DESPACHO DO SENHOR SUPERINTENDENTE
RATIFICO a DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA-

ÇÃO, reconhecida pela Chefia de Gabinete nos autos, de acordo 
com o que preceitua o Inciso I do artigo 25 da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores c/c a Lei Estadual nº 6.544/89 
e em conformidade com o artigo 26 dos diplomas legais citados, 
APROVO o Folheto Descritivo, AUTORIZO a AQUISIÇÃO PEÇAS 
PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ACELERA-
DOR AQUISIÇÃO DE KITS EQ 188 PARA EQUIPAMENTOS GERA-
DOR DE ONDAS DE CHOQUE, SWISS DOLORCLAST, MARCA 
EMS, pertencente à Medicina Física e Reabilitação, conforme 
descrito abaixo:

ITEM - PEÇA - SIAFISICO - QTD - VALOR UNI-TÁRIO - VALOR 
TOTAL

1 - Kit manut p/unidade geradora de onda de choque 
para aplicação na unidade geradora radial, composto de tubo 
disparador c/atuador pneumático,anéis de vedação, parafuso 
de fixação, durabilidade de ate 1.200.000 ondas de choque, 
compatível com equipamento de terapia por ondas de choque 
marca EMS modelo Swiss Dolorclast, código EQ-188 - 439876-9 
- 8 - 4.725,00 - R$ 37.800,00

AUTORIZO ainda, a emissão da Nota de Empenho a favor 
da empresa ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
LTDA, CNPJ 29.992.682/0001-48, no valor total de R$ 37.800,00 

dúvidas e aplicar provas e exercícios, estando terminantemente 
vedado substituir o docente nas aulas teóricas.

4. O SUPERVISOR deverá informar de imediato à CONCE-
DENTE qualquer mudança de estagiário ou disciplina, através 
do e-mail pae@icmc.usp.br.

5. Cadastrar no Sistema Janus a frequência do estagiário 
bolsista.

6. É dever do SUPERVISOR, no final do período, emitir um 
relatório de avaliação das atividades desenvolvidas pelo esta-
giário PAE, sob sua supervisão, cumprindo o prazo estipulado 
pela CCPAE.

7. Em decorrência do estágio PAE concedido, o SUPERVISOR 
se compromete a emitir pareceres sobre relatórios PAE, quando 
solicitado pela CCPAE, dentro do prazo estipulado.

8. A não observância do disposto nas cláusulas 6 e 7, acar-
retará na impossibilidade do supervisor ser contemplado com 
estagiário PAE, no período subsequente.

São Carlos, _____ de ________________________ de 
20 _____

SUPERVISOR:

 Negócios Públicos
 GOVERNO

 AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E 
ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

 AVISO DE RETOMADA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
ARSESP/PE/007/2020

PROCESSO ARSESP n.° ADM-0130/2020 - Aquisição de 
Solução de UPS (Composta por 03 de Nobreaks)

OFERTA DE COMPRAS Nº 512701510562020OC00047
A AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARSESP, nos termos da Lei Federal 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, retificada em 18 de julho 
de 2002, do Decreto Estadual nº 47.297, de 6 de novembro 
de 2002, da Resolução do Comitê Estadual de Gestão Pública 
- CGEP nº 10, de 19 de novembro de 2002, da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações impostas pelas 
Leis nº 8.883, de 08 de junho de 1994, nº 9.032, de 28 de abril 
de 1995 e nº 9.648, de 27 de maio de 1998, da Lei Estadual nº 
6.544, de 22 de novembro de 1989, bem como pela legislação 
complementar, no que couber, e demais normas complementares 
pertinentes, comunica a todos os interessados:

Em virtude do Recurso interposto tempestivamente, pela 
empresa CM COMANDOS LINEARES LTDA., quanto à sua inabi-
litação, sendo o mesmo ACOLHIDO, comunicamos A RETOMADA 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº ARSESP/PE/007/2020

DATA E HORA DA ABERTURA DA RETOMADA: 08/12/2020 
às 10:00 horas

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
OFERTA DE COMPRA: 512701510562020OC00047
Demais informações poderão ser obtidas pelo endereço 

eletrônico:
Nome: Carlos Daves
E-mail: cbispo@sp.gov.br 

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

 Abertura de Convênio
Encontram-se em andamento as tratativas para a celebra-

ção de Convênio entre o DETRAN-SP e o município de CASA 
BRANCA, nos autos do processo 2806289/2019 mediante 
cooperação técnica, material e operacional, com vistas a cessão 
de servidores municipais e imóvel para abrigar a Unidade de 
atendimento do DETRAN-SP.

 CASA MILITAR

 DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
PROCESSO Nº PRC-2020/00120
PARECER CJ/SG Nº 139, de 01/09/2020.
HOMOLOGAÇÃO
Com base nas informações que instruem o presente pro-

cesso e nos termos do inciso XXII do artigo 4º da Lei Federal 
nº 10.520/02, em consonância com o disposto na alínea "c" 
do inciso III do artigo 33 do Decreto nº 48.526/04 e Decreto nº 
63.506/18, combinado com o inciso VII do artigo 3º do Decreto 
47.297/02 e inciso VII do artigo 6º da Resolução CEGP-10, de 
19/11/02, HOMOLOGO o procedimento licitatório instaurado 
por intermédio do edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº CMIL-
045/2020.

Em consequência, tendo o pregoeiro devidamente nomea-
do, a vista da habilitação, declarado melhor oferta para o objeto 
da presente licitação à empresa RBR TRANSPORTE E LOCADORA 
EIRELI, CNPJ nº 10.932.538/0001-98, para o Item 01 (locação 
eventual de veículo do Grupo “A”), no valor de R$ 450,00 (qua-
trocentos e cinquenta reais) a diária e para o Item 2 (locação 
eventual de veículo do Grupo “B”), no valor de R$ 430,00 (qua-
trocentos e trinta reais) a diária, ficando ela responsável pela sua 
execução, conforme especificações contidas na referida licitação.

Convoco o representante da empresa acima para com-
parecer à Divisão de Finanças e Compras da Casa Militar, a 
fim de assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo 
estabelecido no edital.

 PROJETOS, ORÇAMENTO E GESTÃO

 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

 SECRETARIA DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E GESTÃO
GERENCIA DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAS E SERVIÇOS
NÚCLEO DE INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO IAMSPE Nº 7963/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 107/2020
DESPACHO DO SENHOR CHEFE DE GABINETE
Estando os autos do processo supra referido, instruídos de 

conformidade com a legislação vigente mediante parecer CJ/
IAMSPE n° 329/2020, de 26/10/2020, DECLARO a INEXIGIBILI-
DADE DE LICITAÇÃO, de acordo com o que preceitua o Inciso I 
do artigo 25, da Lei Federal n° 8666/93 e alterações posteriores 
c/c a Lei Estadual nº 6.544/89, visando AQUISIÇÃO DE PEÇAS 
E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O EQUIPAMENTO FOCO 
CIRURGICO MARCA SISMATEC, MODELO 3B PATRIMÔNIO 
59037, PERTENCENTE AO CENTRO CIRURGICO DO HSPE, con-
forme descrito abaixo:

I-TEM - PEÇA - SIAFISICO - QTD - VALOR UNITÁ-RIO - 
VALOR TOTAL

01 - Contato de energia giratório (120 simplex), em plástico 
e cobre, diametro 107mm, código 249722 - 5609151 - 1 - R$ 
1.505,82 - R$ 1.505,82

02 - Contato de energia giratório (120 duplex), em plástico 
e cobre, diametro 107mm, código249788 - 5609160 - 1 - R$ 
1.662,62 - R$ 1.662,62

03 - Contato de energia giratório - chicote cubo terceiro, 
em plástico e cobre, circunferência de 16,62mm, código 249792 
- 5609178 - 1 - R$ 740,80 - R$ 740,80

04 - Contato de energia giratório - chicote cubo segundo, 
em plástico e cobre, circunferência de 16,62mm, código 249791 
- 5609194 - 1 - R$ 644,54 - R$ 644,54

05 - Contato de energia giratório - conector banana, em 
plástico, cobre e ferra, circunferência de 16,62mm, código 
249730 - 5609208 - 1 - R$ 164,06 - R$ 164,06

crições. No caso de pelo menos um desautorizar a inscrição ou 
não se manifestar, a inscrição será cancelada. Deverão acessar o 
Sistema Janus, no menu lateral, expandir o item PAE e escolher 
o item Avalização de Inscrição.

7. O aluno poderá checar se a sua inscrição foi avalizada 
pelos docentes acessando sua Inscrição no sistema Janus.

8. O aluno deverá assinar o termo de compromisso (dispo-
nibilizado no Sistema Janus, após a divulgação do resultado), 
declarando-se ciente dos direitos e obrigações durante a par-
ticipação no PAE, devendo posteriormente enviar o documento 
para o email: pae@icmc.usp.br até o dia que antecede o início 
do estágio, caso não o faça, o estágio será cancelado.

9. O aluno que estiver cursando a disciplina de Preparação 
Pedagógica durante as inscrições, poderá se inscrever estando 
sujeito ao cancelamento da inscrição, caso não conclua a 
disciplina.

10. O supervisor deverá assinar o termo de compromisso 
(anexo A) até dia 22-12-2020, devendo ser enviado para o 
e-mail: pae@icmc.usp.br, caso não o faça, o estágio será can-
celado.

Das atribuições e auxílio do estagiário PAE:
1 É permitido ao estagiário, sob a supervisão do docente 

responsável, participar de seminários, experimentos de labora-
tório, estudos dirigidos e discussão de tópicos em pequenos gru-
pos, bem como organizar e participar de plantões para elucidar 
dúvidas e aplicar provas e exercícios, estando terminantemente 
vedado substituir o docente nas aulas teóricas.

2 O auxílio financeiro mensal do PAE destina-se aos alunos 
de Pós-Graduação selecionados entre os inscritos para a Etapa 
de Estágio Supervisionado em Docência.

a. O auxílio financeiro mensal poderá ser concedido no 
máximo por 4 (quatro) semestres para cada aluno, limitando-
-se o máximo de dois semestres para os alunos matriculados 
no mestrado;

b. Não poderão receber auxílio os alunos que tenham víncu-
lo empregatício com a USP;

c. O valor do auxílio será calculado com base na remu-
neração horária do docente, na categoria Assistente em RTP, 
incluindo-se a gratificação de mérito;

d. Cada Unidade será contemplada com certo número de 
cotas, definido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação.

Da Supervisão:
1. A supervisão do projeto ficará a cargo do professor res-

ponsável pelo oferecimento da disciplina de graduação.
2. A função do supervisor será desvinculada da função de 

orientador, não sendo vedada a coincidência.
3. Cabe ao supervisor orientar as atividades docentes 

desenvolvidas pelo estagiário e acompanhar o desenvolvimento 
do programa.

4. Cadastrar a frequência mensalmente conforme definido 
no termo de compromisso.

5. Realizar o número de pareceres solicitados, referente ao 
semestre anterior.

Do Relatório da Etapa de Estágio Supervisionado em 
Docência:

1. O estudante participante da Etapa de Estágio Supervisio-
nado em Docência deverá elaborar um relatório detalhado de 
todas as atividades realizadas no decorrer do estágio, respon-
dido eletronicamente.

2. A Comissão Coordenadora do PAE na Unidade deverá 
avaliar os relatórios dos estudantes, concluindo pela aprovação 
ou reprovação dos mesmos, tendo em vista o cumprimento das 
atividades realizadas e sua concordância com as previstas nos 
planos aprovados quando da seleção dos estagiários.

a. Relatórios insatisfatórios deverão ser devolvidos para 
serem refeitos. Caso isto não ocorra, o aluno perderá o direito 
ao certificado e não poderá participar de uma nova seleção;

b. Se o aluno for reprovado ele não terá direito ao certifica-
do do PAE. Caso seja bolsista Capes terá que repetir a atividade, 
sem remuneração, para cumprir as exigências desta agência.

3. A Comissão Coordenadora do PAE na Unidade deverá 
elaborar um parecer geral do programa e encaminhar à CPG 
para apreciação final e posterior envio à Comissão Central do 
PAE.

4. Apenas o estudante que fizer as duas etapas e for apro-
vado em ambas, terá direito ao certificado do PAE.

Do Desligamento:
1. O desligamento da Etapa de Estágio Supervisionado em 

Docência, antes do término do prazo estabelecido dar-se-á por:
a. trancamento de matrícula, abandono ou conclusão do 

curso;
b. não cumprimento da carga horária firmada no termo de 

compromisso;
c. não cumprimento do plano de atividades.
2. Em caso de interrupção da Etapa de Estágio Supervisio-

nado em Docência ou desligamento, a comissão Central do PAE 
deverá ser comunicada imediatamente.

3. O aluno perde imediatamente o auxílio financeiro mensal 
quando desligado do Estágio Supervisionado em Docência.

4. O estagiário bolsista tem a obrigatoriedade de entregar 
o Boletim de Frequência até 5 (cinco) dias úteis após o término 
do período correspondente a cada mês. O descumprimento 
ocasionará o não recebimento do auxílio financeiro (para os 
estagiários contemplados com a bolsa) referente ao período. 
Em caso de reincidência, ocorrerá o desligamento da Etapa de 
Estágio Supervisionado em Docência.

Informações Gerais
1. Ao se inscrever no processo seletivo ao qual se refere este 

edital, o candidato assume estar ciente e que concorda com as 
informações nele contidas, nas informações contidas na Portaria 
GR-3.588, de 10-05-2005, alterada pelas Portarias GR-4.391, de 
03-09-2009, e GR-4.601, de 19-11-2009, e nas informações con-
tidas nas diretrizes PAE de 09-12-2010, disponíveis em: https://
www.icmc.usp.br/pos-graduacao/pae.

2. Acesse as Normas e Critérios alterados pela CCPAE em 
sessão de 11-03-2020, utilizados para seleção/classificação 
dos alunos para o PAE do ICMC em: https://www.icmc.usp.br/
pos-graduacao/pae.

3. Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Coor-
denadora do PAE - ICMC ou enviados à Coordenação Central 
do PAE/USP.

ANEXO A - TERMO DE COMPROMISSO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, estabelecida à Rua da 

Reitoria, 109, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
CNPJ no 63.025.530/0001-04, através do Instituto de Ciências 
Matemáticas e de Computação, representado por sua Diretora, 
Profa. Dra. Maria Cristina Ferreira de Oliveira, adiante designada 
CONCEDENTE e o(a) SUPERVISOR (Nome), Nº USP, celebram o 
presente TERMO DE COMPROMISSO, que se vincula ao Progra-
ma de Aperfeiçoamento de Ensino, instituído pela Portaria GR 
3588, de 10-05-2005, modificada pelas portarias GR 4391, de 
03-09-2009 e GR 4601, de 19-11-2009, destinado aos alunos 
de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo, regularmente 
matriculado em Programa de Mestrado ou Doutorado, nos 
termos da Lei 11.788 /2008 e da Lei 9.394/96, conforme as 
condições a seguir:

1. O estágio terá duração de 5 (cinco) meses/ano a começar 
em 01-02-2021 terminando em 30-06-2021, desde que qual-
quer das partes não peça rescisão, por escrito, com 5 dias de 
antecedência.

2. No período de estágio, o estagiário cumprirá 6 horas 
por semana e que deverão ser compatíveis com suas atividades 
regulares na pós-graduação. O horário de estágio será combi-
nado de acordo com as conveniências mútuas, ressalvadas as 
horas de aulas, de provas e de outros trabalhos didáticos e as 
limitações dos meios de transportes.

3. É permitido ao estagiário, sob a supervisão do docente 
responsável, participar de seminários, experimentos de labora-
tório, estudos dirigidos e discussão de tópicos em pequenos gru-
pos, bem como organizar e participar de plantões para elucidar 

9.2.13 O não comparecimento do candidato classificado, 
ou de seu procurador, no período estipulado para matrícula 
implicará a perda da vaga.

9.2.14 O pagamento da bolsa do residente será feito 
através de depósito bancário em sua conta corrente, todo dia 
15 de cada mês. O valor da bolsa será referente segundo a Lei 
Federal 11381/06.

9.2.15 O candidato brasileiro que fez curso de graduação 
em Medicina no exterior ou médico estrangeiro que se inscreveu 
com declaração de revalidação de diploma deverá apresentar 
documento de revalidação do mesmo por universidade pública 
competente no Brasil, na forma da legislação vigente, para que 
seja deferida sua matrícula.

10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Os candidatos serão admitidos ao Programa de Resi-

dência Médica na ordem rigorosa de classificação até o número 
de vagas autorizadas pela CNRM/MEC – que correspondem às 
bolsas oferecidas.

10.2 A Seção de Apoio Acadêmico do HRAC-USP não se res-
ponsabiliza por falhas de comunicação decorrentes da mudança 
de dados constantes na inscrição (e-mail, telefone etc.).

10.3 O candidato matriculado que não comparecer no prazo 
de 48 horas após a data do início do Programa (02/03/2020) 
será considerado desistente e automaticamente eliminado do 
processo seletivo, sendo convocado o próximo candidato da 
lista classificatória.

10.4 O prazo máximo para convocações de suplentes será 
de 30 dias após o início do Programa (02/03/2020).

10.5 Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, 
quaisquer Editais complementares que vierem a ser publicados 
pela CNRM/MEC e afins, contendo alterações.

10.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Estadual de Residência Medica (CEREM).

10.7 Os alunos estarão subordinados à Comissão de Cultura 
e Extensão Universitária do HRAC-USP e ao coordenador do Pro-
grama de Residência Médica em Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial.

10.8 Aplica-se aos alunos residentes o disposto nas “Nor-
mas internas dos cursos de pós-graduação lato sensu” do HRAC-
-USP (hrac.usp.br/extensao/normativas).

ANEXO I – QUADRO DE PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO 
CURRICULAR

Ordem
Atividades
Pontuação Máxima
1º
Estágio Curricular na área de interesse: apresentar declara-

ção emitida pela Instituição de Ensino Superior formadora, em 
papel timbrado. (0,5 ponto por cada 30 horas de estágio)

1,0
2º
Estágio Extracurricular: apresentar declaração emitida pela 

Instituição de Ensino Superior formadora, em papel timbrado. 
(0,5 ponto por cada 30 horas de estágio)

1,5
3º
Formação em curso de Especialização ou Residência, reco-

nhecidos por órgãos competentes (pós-graduação lato sensu, 
com carga horária mínima de 360 horas), com apresentação de 
certificado de conclusão. (1,0 ponto por curso)

1,0
4º
Iniciação Científica: apresentar documentação comproba-

tória de conclusão (declaração da instituição ou do orientador). 
(0,5 ponto por Iniciação Científica concluída)

1,0
5º
Participação em ligas acadêmicas, projetos de extensão 

universitária, monitorias e representação discente junto aos 
colegiados e comissões institucionais. (0,5 ponto por atividade)

1,0
6º
Apresentação oral ou de painel em congressos, seminários, 

encontros e outros eventos científicos, todos da área de for-
mação, com certificado emitido pela instituição promotora do 
evento. (0,5 ponto por atividade)

2,0
7º
Participação em cursos e eventos na área de formação, com 

certificado emitido pela instituição promotora dos eventos, em 
papel timbrado. (0,25 ponto por cada eventos)

2,0
8º
Premiação por apresentação oral ou painel em congressos, 

seminários, encontros e outros eventos, todos da área de for-
mação, com certificado emitido pela instituição promotora do 
evento. (0,5 ponto por prêmio)

0,5
Total
10,0
ANEXO II – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
14/12/2020 a 30-01-2021 – Período de inscrições: inscrição 

online via Sistema Apolo USP (uspdigital.usp.br/apolo).
10/02/2021 – Processo seletivo: prova objetiva das 8h às 

12h; prova prática às 13h; análise curricular logo após o término 
da prova prática.

11/02/2021 – Resultado parcial: divulgado no período da 
tarde no site do HRAC-USP (hrac.usp.br).

12/02/2021 – Período de recursos: protocolados das 9h às 
17h na SAAC/HRAC-USP.

18/02/2021 – Resultado final e convocação para matrícula: 
divulgado no período da tarde no site do HRAC-USP (hrac.
usp.br).

22 a 24-02-2021 – Período de matrículas: das 9h às 12h e 
das 14h às 17h na SAAC/HRAC-USP.

01/03/2021 – Início do curso.
5

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E 
DE COMPUTAÇÃO
 Comunicado 
Edital PAE 1º Sem/2021 nº 001/2021
Estarão abertas, no período de 01-12-2020 a 21-12-2020, 

as inscrições ao Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE), 
referente ao Primeiro Semestre de 2021 conforme o disposto 
na Portaria GR-3.588, de 10-05-2005, alterada pelas Portarias 
GR-4.391, de 03-09-2009, e GR-4.601, de 19-11-2009. Não 
serão aceitas inscrições fora do período determinado.

O PAE é opcional para os estudantes de Pós-Graduação da 
USP, exceto para os bolsistas de Doutorado Capes (conforme o 
disposto na Portaria Capes-52, de 27-09-2002).

Da Inscrição:
1. Poderão se candidatar para participar do PAE alunos 

regularmente matriculados em programas de pós-graduação, 
cursos de mestrado e doutorado da USP.

2. Poderão se inscrever alunos de pós-graduação de dife-
rentes Unidades da USP, desde que respeitados os critérios das 
Comissões Coordenadoras.

3. Poderão efetuar a inscrição somente os alunos que 
tenham concluído ou estejam cursando a Preparação Pedagógi-
ca no 2º semestre de 2020, estejam com a matrícula regular e 
tenham data limite para depósito posterior a 30-06-2021.

4. O aluno de mestrado/doutorado somente poderá se 
inscrever para realizar a Etapa de Estágio Supervisionado em 
Docência em uma única disciplina por semestre.

5. Os interessados deverão acessar o Sistema Janus, no 
menu lateral, expandir o item PAE e escolher o item Inscrição, 
depois entrar em 1º semestre de 2021 e preencher o cadastro 
em Adicionar/Alterar.

6. Os orientadores e supervisores terão até o dia 22-12-
2020 para acessar o Sistema Janus e avalizarem, ou não, as ins-


	Edital de Processo Seletivo – 2021-Res. Médica em Cirurgia Cranio-Maxilo-Facial.1
	Edital de Processo Seletivo – 2021-Res. Médica em Cirurgia Cranio-Maxilo-Facial.2



