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IV. CÁLCULO ESTOCÁSTICO: Programa: 1. Passeios aleató-
rios. 2. Convergência de variáveis aleatórias. 3. Martingais. 4. 
Movimento Browniano. 5. Construção da integral estocástica. 6. 
Fórmula de Itô. 7. Equações diferenciais estocásticas. 8. Equação 
de difusão. 9. Fórmula de Girsanov. 10. Fórmula de Black-
-Scholes. 11. Fórmula de Feynman-Kac.

V. ELEMENTOS DE AMOSTRAGEM: Programa: 1. Idéias 
básicas. 2. Amostragem aleatória simples e estratificada. 3. Esti-
mação com probabilidades desiguais. Estimadores de Horwitz-
-Thompson. 4. Estimadores do tipo razão e regressão. 5. 
Amostragem por conglomerados e sistemática. 6. Amostragem 
em múltiplos estágios. 7. Modelos de regressão em planos 
amostrais complexos. 8. O enfoque de superpopulação para 
populações finitas.

VI. ESTATÍSTICA AVANÇADA I: Programa: 1. Modelos esta-
tísticos clássicos e bayesianos; modelos paramétricos, não 
paramétricos e semi-paramétricos. 2. Suficiência, suficiência 
mínima, completa, ancilaridade; famílias exponenciais de distri-
buições; informação de Fisher e Kullback-Leibler. 3. Formulação 
do problema de decisão estatística; estimadores ótimos, admis-
sibilidade. 4. Estimadores não-viesados de variância mínima, de 
máxima verossimilhança, bayesianos e robustos; intervalos de 
confiança e credibilidade. 5. Formulação geral do problema do 
teste de hipóteses; lema de Neyman-Pearson e testes UMP. Teste 
da razão de verossimilhanças. 6. Fator de Bayes, eliminação de 
parâmetros de incômodo, quantidade pivotal, valor-p.

VII. ESTATÍSTICA AVANÇADA II: Programa: 1. Ordens de 
magnitude e séries de Taylor. 2. Convergência fraca e forte de 
estimadores. Casos univariado e multivariado. Teoremas de 
Slutsky. 3. Teoremas do Limite Central – Univariado, Multivariado 
e para Martingais. O Teorema de Cramér-Wold. O Teorema de 
Hajek-Sidak e aplicações a modelos de regressão. O método 
Delta e transformações estabilizadoras da variância. 4. Expan-
sões assintóticas. 5. Aplicações.

VIII. MARTINGAIS E TEORIA DA CONFIABILIDADE: Pro-
grama: 1. Modelo geral do tempo de vida de um sistema 
coerente através de um semi-martingale em relação à -álgebra 
gerada pelos componentes. 2. Importância da confiabilidade 
dos componentes para a confiabilidade do sistema através de 
transformação dos compensadores dos processos pontuais das 
falhas dos componentes. 3. Classes de distribuições úteis em 
teoria da confiabilidade condicionada ao passado observado ( 
-álgebra gerada pelos componentes). 4.Políticas de manutenção 
como problemas de paradas ótimas. 5. Assinaturas através de 
processos pontuais. 6.Análise das propriedades clássicas dos 
sistemas complexos de engenharia utilizando a representação 
da função de confiabilidade através dos processos pontuais 
das assinaturas.

IX. INFERÊNCIA BAYESIANA: Programa: 1. Princípios da 
inferência Bayesiana e comparação com os princípios clássicos; 
2. Inferência e decisão; 3. Distribuições a priori: subjetivas e obje-
tivas; 4. Famílias conjugadas; 5. Estimação pontual e intervalar; 
6. Testes de hipóteses; 7. Aproximações das densidades a pos-
teriori: analíticas e computacionais; 8. Métodos de Monte Carlo; 
9. Modelos lineares; 10. Comparação de modelos e aplicações.

X. INFERÊNCIA EM PROCESSOS ESTOCÁSTICOS: Programa: 
1. Inferência estatística para cadeias de Markov. Estimação de 
máxima verossimilhança. Identificação da ordem da cadeia. 2. 
Inferência estatística para cadeias estocásticas com memória de 
alcance variável. O algoritmo contexto. 3. Seleção de árvores de 
contextos através do critério BIC. O algoritmo CTW. 4. Estados 
de Gibbs. Identificação de grafos de interação e análise de 
verossimilhança do modelo Ising. 5. Simulações de Monte-Carlo 
através de Cadeias de Markov. Dinâmicas de Glauber, amostra-
dor de Gibbs, algoritmo de Metropolis. 6. Inferência estatística 
para cadeias de Markov ocultas. 7. Inferência estatística para 
Processos Markovianos de Salto.

XI. INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE RISCO: Programa: 1. Aspec-
tos probabilísticos do risco (interpretação dos valores segurados 
acumulados através de exemplos com seqüências de variáveis 
aleatórias). 2. Distribuições do total de seguros pagos em um 
ano (comparação entre o modelo individual e o modelo coletivo, 
aproximação através de polinômios ortogonais e função gama 
de Bower). 3. Princípios de cálculo de prêmios (prêmios de 
risco e prêmios coletivos, prêmios de credibilidade, redução de 
prêmios, propriedades e exemplos). 4. Trocas de risco e re-seguro 
(tomada de decisão sob pontos de vista conflitantes, trocas de 
risco entre seguradoras, propriedades de prêmios "stop-loss"). 
5. Retenção e reservas (retenção sob re-seguro proporcional 
e não-proporcional, aproximação da credibilidade, retenção 
relativa, exemplos).

XII. MODELOS LINEARES: Programa: 1. Introdução: princi-
pais modelos e exemplos. 2.Álgebra de matrizes. 3. Distribuições 
de formas quadráticas. 4. Modelos de posto completo: regressão 
e planejamento. 5. Estimação e testes de hipóteses: a hipótese 
linear geral. 6. Parametrizações em modelos de planejamento. 7. 
Dados desbalanceados e dados incompletos. 8. Estimação pelo 
método de mínimos quadrados ponderados. 9. O modelo linear 
geral: estruturas especiais para a matriz de covariância; modelos 
para medidas repetidas. 10. Modelos de posto incompleto.

XIII. PERCOLAÇÃO: Programa: Introdução ao modelo de 
percolação. Primeiros resultados: transição de fase. Desigualda-
de de correlação; fórmula de russo. Fase subcrítica: decaimento 
exponencial; unicidade do ponto crítico. Fase supercrítica: unici-
dade do aglomerado infinito. Duas dimensões: Continuidade no 
ponto crítico. O modelo de aglomerados aleatórios de Fortuin e 
Kasteleyn e sua relação com os modelos de percolação, de Ising 
e Potts. Limites de escala de modelos críticos em duas dimen-
sões. Outros modelos relacionados a percolação: a) percolação 
de primeira passagem, b) percolação de invasão, c) percolação 
dinâmica, d) percolação dependente.

XIV. PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS: Programa: 1. 
Modelos com um fator: efeitos fixos e aleatórios; comparações 
múltiplas, análise de covariância. 2. Modelos com dois fatores: 
modelos cruzados e hierárquicos; efeitos fixos e aleatórios; 
modelos mistos; planejamento em blocos aleatorizados. 3. 
Planejamentos modificados ou incompletos: blocos aleatori-
zados incompletos; quadrados e de Youden e grego-latinos. 4. 
Experimentos Fatoriais: Experimentos 2 k; confundimeno em 
experimentos 2k; Réplica fracionária; Experimentos 3k. 5. Expe-
rimentos em Split-plot aplicações.

XV. PROBABILIDADE AVANÇADA I: Programa: 1. Espaços 
de probabilidade: a) Medidas de Lebesgue-Stieltjes, teorema da 
extensão de Carathédory; b) Medidas de probabilidade, variáveis 
aleatórias; c) Integração, esperança, teoremas de convergência; 
d) Medidas produto, teorema de Fubini; e) Independência; f) 
Teorema da extensão de Kolmogorov; g) Teorema de Radon-
-Nikodym, esperança condicional. 2. Leis dos grandes números: 
a) Convergência em probabilidade e convergência quase-certa; 
b) Lei fraca dos grandes números; c) Lemas de Borel-Cantelli; d) 
Lei forte dos grandes números. 3. Teorema central do limite: a) 
Convergência em distribuição; b) Funções características; c) TCL 
para variáveis aleatórias I.I.D.; d) TCL para arranjos triangulares.

XVI. PROBABILIDADE AVANÇADA II: Programa: 1. Martin-
gais a) Convergência quase-certa b) Desigualdade de Doob, 
convergência em Lp c) Integrabilidade uniforme, convergência 
em L1 d) Teorema da parada ótima. 2. Processos estacionários 
e teorema ergódico de Birkhoff. 3. Movimento Browniano a) 
Construção b) Propriedade de Markov, princípio da reflexão c) 
Tempos de passagem d) Propriedades das trajetórias. 4. Integra-
ção estocástica a) Construção da integral estocástica b) Fórmula 
de Itô, teorema da Girsanov

XVII. PROCESSOS PONTUAIS: Programa: 1. Processo de 
Poisson. 2. Processos marcados. 3. Distribuições de Palm. 4. 
Modelos Booleanos. 5. Processos pontuais de Gibbs. 6. Simula-
ção de processos pontuais. 7. Tópicos em reticulados aleatórios. 
8. Inferência em processos pontuais. 9. Processos de nascimento 
e morte com interação.

XVIII. SISTEMAS MARKOVIANOS DE PARTÍCULAS: Progra-
ma: Definição e exemplos de sistemas de partículas. Problemas 
e técnicas. Existência. Acoplamento. Dualidade. Aditividade. 

XI. Ciclos de Vida como transformação e desenvolvimento 
humanos;

X. Sexualidade feminina e masculina. Concepção e anti-
concepção;

XI. Estratégias de Prevenção de alto risco e populacional 
para os principais agravos à saúde de jovens, adultos e idosos;

XII. Políticas voltadas à saúde da mulher e do homem na 
juventude, na vida adulta e no envelhecimento.

11. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento 
do andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/admissao, e as publicações no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo.

12. O não comparecimento do candidato às provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

13. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Saúde Públi-
ca, para fins de homologação, após exame formal.

14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício e até 31/12/2019, com possibilidade 
de prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse 
o prazo de dois anos.

15. Os docentes contratados por prazo determinado fica-
rão submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade 
de São Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência 
Social – RGPS.

16. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça 

outro cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no pro-

cesso seletivo e convocado para contratação, apresentar visto 
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade 
remunerada no Brasil.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
na Assistência Acadêmica da Faculdade de Saúde Pública da 
USP, e-mail: academica@fsp.usp.br.

 INSTITUTO DE FÍSICA
 INSTITUTO DE FÍSICA
Comunicado IF-41/2018
A Congregação do Instituto de Física em sua 549ª Sessão 

Ordinária realizada em 12/12/2018, aprovou as inscrições dos 
doutores: Emerson Melo, Priscila Alves Martins, Andrea Pruden-
ziati, Diego Paiva Pires, Camille Lombard Latune, Tiago Barbin 
Batalhão, Mehmet BurakSahinoglu, Udson Cabral Mendes, 
Daniel Zini Rossatto, Bárbara Lopes Amaral, Fabricio de Souza 
Luiz, Maria Fernanda Araujo de Resende, Frank Eduardo da 
Silva Steinhoff e Alexandre Baron Tacla no Concurso de Títulos 
e Provas visando o provimento de um cargo de Professor Dou-
tor, em RDIDP, junto ao Departamento de Física Matemática 
(Edital IF-17/18). A inscrição dos Drs. David Marcelo Schneider 
e Rodolfo José Bueno Rogerio foram indeferidas por não aten-
derem aos requisitos do edital. Na mesma Sessão foi aprovada 
a Comissão Julgadora indicada pelo Departamento, que ficou 
assim constituída: Membros titulares: Prof. Dr. Amir Ordacgi 
Caldeira - UNICAMP (professor titular), Profa. Dra. Belita Koiller - 
UFRJ (professor titular), Prof. Dr. Ernesto Fagundes Galvão – UFF 
(professor associado), Prof. Dr. Marcelo Paleologo França Santos 
– UFRJ (professor associado), Prof. Dr. Paulo Alberto Nussenzveig 
- FEP/USP (professor titular). Membros suplentes: Prof. Dr. Caio 
Henrique Lewenkopf - UFF (professor titular), Prof. Dr. Carlos 
Henrique Monken - UFMG (professor titular), Prof. Dr. Eduardo 
Peres Novais de Sá – UFABC (professor adjunto), Prof. Dr. Marcos 
Cesar de Oliveira - UNICAMP (professor associado), Prof. Dr. Nes-
tor Felipe Caticha Alfonso - FGE/IFUSP (professor titular), Prof. Dr. 
Daniel Felinto Pires Barbosa - UFPE (professor associado), Prof. 
Dr. Gilberto Medeiros Ribeiro - UFMG (professor titular), Prof. 
Dr. Marcelo Silva Sarandy - UFF (professor associado), Prof. Dr. 
Reinaldo Oliveira Vianna - UFMG (professor associado), Prof. Dr. 
Sebastião José Nascimento de Pádua - UFMG (professor titular), 
Profa. Dra. Teresa Lacerda Paiva - UFRJ (professor titular) e Profa. 
Dra. Michal Lipson - Univ. de Columbia/EUA (professor doutor). 
Ficam pelo presente aviso convocados os membros da Comissão 
Julgadora e os candidatos inscritos.

 INSTITUTO DE MATEMÁTICA E 
ESTATÍSTICA
 EDITAL IME - 030/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÃO A CONCURSO PARA PROVI-

MENTO DE 01 (UM) CARGO DE PROFESSOR TITULAR JUNTO AO 
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DO INSTITUTO DE MATEMÁ-
TICA E ESTATÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (IME).

Junior Barrera, Diretor do IME, faz saber que, de acordo com 
a decisão adotada pela Congregação da Unidade, em Sessão 
Ordinária, realizada em 6.12.2018 estarão abertas, pelo prazo 
de 180 dias (cento e oitenta dias), a contar da publicação deste 
edital, no período de 26.12.2018 a 23.6.2019, das 9 horas do 
dia 26 de dezembro de 2018 às 17 horas do dia 23 de junho de 
2019, horário de Brasília, as inscrições ao concurso público para 
provimento de 1(um) cargo de Professor Titular, referência MS-6, 
em Regime Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), 
vaga de no 266922, recebendo o salário de R$ 16.100,43 
(dezesseis mil e cem reais e quarenta e três centavos), referência 
mês de maio/2018, junto ao Departamento de Estatística deste 
Instituto, na área de Probabilidade e Estatística, caracterizada 
pelo seguinte conjunto de disciplinas:

I. ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS: Programa: 1. Conceitos 
básicos: processos estocásticos e séries temporais, estacionarie-
dade, função de auto-covariância e espectro. 2. Processos ARMA 
estacionários: os modelos autoregressivos, de médias móveis, e 
mistos discretos; modelos ARIMA, o modelo linear geral e mode-
los harmônicos. 3. Análise espectral: séries de Fourier, análise de 
funções periódicas e não periódicas, representação espectral 
de processos estacionários, espectro misto e filtros lineares. 
4. Estimação no domínio do tempo: estimação da média e da 
função de auto-covariância, identificação, estimação e previsão 
de parâmetros de modelos ARIMA. 5. Estimação no domínio da 
frequência: a transformada de Fourier finita e o periodograma, 
estimadores suavizados.

II. ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA: Programa: 1. Introdução a 
conceitos básicos: caracterização de tempos de falhas (função 
de risco, sobrevivência, equivalências); censuras e truncagem; 
tipos de censura. 2. Conceitos básicos de processos estocás-
ticos de contagem para análise de sobrevivência (filtragem, 
propriedade martingal, etc). Resultados utilizados no estudo 
de propriedades de estimadores e estatísticas de teste. 3. 
Modelos paramétricos e estimação de máxima verossimilhança 
para amostras censuradas; propriedades assintóticas para o 
caso de uma amostra. Estimação paramétrica da função de 
sobrevivência e outras quantidades de interesse. 4. Estimação 
não-paramétrica da função de sobrevivência e da função de 
risco acumulada: estimador de Kaplan-Meier e suas proprieda-
des assintóticas. 5. Testes não-paramétricos para uma ou mais 
amostras na presença de observações censuradas. O teste de 
logrank ponderado e a classe de estatísticas lineares de postos. 
6. Modelos paramétricos de regressão; tempo de vida acelerado 
e riscos proporcionais. 7. Modelo semiparamétrico de Cox: Esti-
mação e testes; teoria assintótica. 8. Tópicos avançados.

III. ANÁLISE MULTIVARIADA: Programa: 1. Introdução: Vari-
áveis aleatórias multidimensionais e exemplos. 2. Distribuição 
normal multivariada: propriedades e estimação dos parâmetros. 
3. Distribuições amostrais do vetor de médias e da matriz de 
covariâncias; regiões de confiança. 4. Testes de hipóteses para 
o vetor de médias e para a matriz de covariâncias. 5. Gráficos 
multivariados. 6. Técnicas de redução da dimensionalidade: 
análise de componentes principais, análise fatorial. 7. Técnicas 
de classificação e agrupamento: análise de agrupamentos, 
análise discriminante.

com bolsa concedida por órgão de fomento, ou em trabalho de 
conclusão de curso (TCC);

10. Credenciamento como orientador em Programa de Pós-
-graduação reconhecido pela Capes (Mestrado e/ou Doutorado) 
pelo menos há três (3) anos;

11. Experiência na formação de pós-graduandos, tendo con-
cluído pelo menos 01 (uma) Orientação em nível de Mestrado;

12. Participação em Comissões e Grupos de trabalhos que 
evidenciem o seu engajamento institucional em Instituições de 
Ensino Superior;

13. Ter obtido junto a agências de fomento, em processos 
competitivos ou submetidos à avaliação de pares, financiamento 
e/ou bolsas para desenvolvimento de projeto de pesquisa ou 
de extensão.

 FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
 Faculdade de Saúde Pública
Edital 072/2018
Edital de Abertura do Processo Seletivo simplificado para o 

Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade da Faculda-
de de Saúde Pública da Universidade de São Paulo.

O Diretor da Faculdade de Saúde Pública, Prof. Oswaldo 
Yoshimi Tanaka da Universidade de São Paulo torna público a 
todos os interessados que, conforme aprovação “ad referen-
dum”, do Conselho Técnico-Administrativo, estarão abertas por 
25 dias, no período das 00h00 do dia 07 de janeiro de 2019 
às 23h59m do dia 31 de janeiro de 2019, as inscrições para o 
processo seletivo para a contratação de 01 (hum) docente por 
prazo determinado, como Professor Contratado III (MS-3.1), 
para os contratados com título de doutor, com salário de R$ 
1.877,43 (hum mil, oitocentos e setenta e sete reais e quarenta 
e três centavos, ou como Professor Contratado II (MS-2) para os 
contratados com título de Mestre, com salário de R$ 1.342,26 
(hum mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centa-
vos), referência: mês de maio de 2018, com jornada de 12 (doze) 
horas semanais de trabalho, junto ao Departamento de Saúde, 
Ciclos de Vida e Sociedade - Área de conhecimento: Saúde da 
Mulher, nos termos da Resolução nº 5.872/10 e alterações pos-
teriores, bem como da Resolução nº 7.354/17.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Saúde 
Pública, após o término do período de inscrições e de acordo 
com os termos da Resolução nº 7.354/17.

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Saúde Pública, 
Prof. Oswaldo Yoshimi Tanaka, contendo dados pessoais e Área 
de conhecimento (especialidade) a que concorre, acompanhado 
dos seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do titulo de Doutor, outorgado 

ou reconhecido pela USP ou de validade nacional.
2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 

ou qualquer outro meio.
2.2. 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.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do(s) aprovado(s).

4. Atribuição da função: o(s) candidato(s) aprovado(s), ao 
ser(em) contratado(s), deverá(ão) ministrar a(s) seguinte(s) 
disciplina(s):

I. HSM 125 Saúde e Ciclos de Vida II - vespertino;
II. HSM 130 Ciclos de Vida II – matutino e noturno;
III. HSM 129 Ciclos de Vida I – matutino e noturno;
IV. HSM 124 Saúde e Ciclos de Vida I - vespertino.
5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 

meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em 
duas fases, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 4)
II. Prova Didática (peso 6)
5.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 

processo seletivo, será realizada de acordo com o disposto no 
artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.

5.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará 
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do 
sorteio do ponto.

5.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

5.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, que o 
candidato tiver levado para o local da prova, do qual não lhe 
será permitido ausentar-se durante esse período.

5.1.4. As anotações efetuadas durante o período de con-
sulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser 
feitas em papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas 
ao texto final.

5.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão de Seleção, ao se abrir a sessão;

5.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção, individualmente.

5.2. A prova didática será pública, com a duração mínima 
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará 
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 
137, do Regimento Geral da USP.

5.2.1. O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da prova didática;

5.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

5.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do processo sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação.

5.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

5.2.5. Se o número de candidatos o exigir, eles serão 
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de 
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.

5.2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

6. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento da Unidade e, para o cálculo da média individual, a 
soma dos pesos será o quociente de divisão.

7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado 
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído 
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos 
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das 
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.

9. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá 
ao desempate com base na média global obtida por cada 
candidato.

10. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. Saúde e os ciclos de vida relativos à adolescência/juven-

tude, adulto e idoso;
II. Adolescência e seus principais problemas de saúde;
III. Puberdade: História Conceitos Características;
IV. Sexualidade na juventude e na vida adulta: prazeres e 

poderes;
V. Saúde da mulher;
VI. Saúde Mental;
VII. O envelhecimento hoje;
VIII. Principais questões de saúde – Saúde do idoso;

16. Determinação da idade através de caracteres dentais;
17. Determinação do sexo através dos caracteres ósseos 

da cabeça;
18. Determinação de manchas de saliva;
19. Análise da legislação odontológica;
20. Arbitramento de honorário profissional;
21. Perícia de traumatologia;
22. Noções de necropsia;
23. Especialidades odontológicas.
DEPARTAMENTO DE PRÓTESE E PERIODONTIA
Disciplina de Prótese Total
1. Exame clínico em paciente desdentado;
2. Moldagem anatômica em Prótese Total;
3. Moldagem funcional em Prótese Total;
4. Chapas de prova e ajuste do plano de cera superior;
5. Registros intermaxilares;
6. Seleção de dentes para Prótese Total;
7. Prova funcional e estética;
8. Instalação e controle imediato;
9. Reembasamento mediato e imediato em Prótese Total
10. Condicionamento tecidual
Disciplina de Prótese Parcial Removível
1. Considerações gerais sobre P.P.R. (Tipos, componentes, 

indicações e classificação);
2. Delineador;
3. Apoios;
4. Retentores extracoronários;
5. Conectores;
6. Biomecânica das P.P.R.;
7. Exame clínico do paciente para P.P.R.;
8. Planejamento em P.P.R. Classes I e II de Kennedy;
9. Planejamento em P.P.R. Classes III e IV de Kennedy;
10. Preparo prévio;
11. Moldagem anatômica / prova da armação;
12. Registros intermaxilares;
13. Prova dos dentes / moldagem funcional;
14. Instalação e controle posterior;
15. PPR não convencionais.
16. Prótese Parcial Removível em pacientes com fissura 

labiopalatina
Disciplina de Prótese Parcial Fixa
1. Exame clínico do paciente;
2. Princípios biomecânicos dos preparos para coroas totais;
3. Articuladores
4. Restauração de dentes tratados endodonticamente;
5. Importância das coroas provisórias;
6. Moldagem e modelos de trabalho: materiais e técnicas.
7. Registros intermaxilares;
8. Forma e características das infraestruturas;
9. Seleção de cor em prótese fixa;
10. Ajuste funcional e estético da porcelana;
11. Cimentação;
12. Prótese Parcial Fixa em pacientes com fissura labio-

palatina
13. Reabilitação Oral em pacientes com fissura labiopa-

latina
Disciplina de Periodontia
1. Anatomia, histologia e fisiologia periodontal aplicadas;
1.a. Periodonto de proteção
2.b. Periodonto de sustentação
2. Etiologia da doença periodontal marginal infecciosa 

(DPMI)
2.a. Fatores locais – placa dentobacteriana;
2.b. Fatores de risco: ambientais, congênitos, adquiridos;
3. Patogenia da doença Periodontal
3.a. Gengivite;
3.b. Periodontite;
4. Epidemiologia e história natural da doença periodontal;
5. Exame clínico e Diagnóstico em Periodontia
6. Classificação das doenças periodontais;
7. Prognóstico em Periodontia
8. Preparo inicial
9. Tratamento periodontal não cirúrgico
9.a. Aspectos técnicos e biológicos da raspagem e alisa-

mento radicular
10. Tratamento cirúrgico periodontal
10.a. Cirurgias ressectivas
10.b. Cirurgias regenerativas
10.c. Cirurgias conservadoras
10.d. Cirurgias plásticas periodontais reconstrutivas.
10.e. Biomodificação radicular
11. Laser em Periodontia
12. Lesões de furca;
13. Oclusão traumatogênica em Periodontia;
14. Medicina Periodontal
15. Lesões agudas do Periodonto
16. Terapia periodontal de suporte
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Sobre o candidato recairá inteira, e exclusiva, responsa-

bilidade pelo acompanhamento das publicações de Editais, 
Comunicados e Convocações, referentes a este Concurso Públi-
co, a serem feitas no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
(Site Oficial: www.imprensaoficial.com.br). Maiores informações, 
bem como as normas pertinentes ao Concurso, encontram-se à 
disposição dos interessados na Assistência Técnica Acadêmica 
da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São 
Paulo, à Al. Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 – Vila Universitária 
– Bauru - SP - telefone: (14) 3235- 8280 – e-mail: academica@
fob.usp.br.

ANEXO AO Edital N. 034/2018/FOB(ATAc)
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PARA 

OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE-DOCÊNCIA NA FACULDADE DE 
ODONTOLOGIA DE BAURU DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
(Aprovado pela Congregação da FOB/USP em sua 472ª Sessão 
Ordinária, realizada em 27.05.2015)

O presente documento tem o intuito de identificar indi-
cadores que orientem e balizem candidatos ao Concurso de 
Livre-Docência na Faculdade de Odontologia de Bauru da USP. 
Espera-se ainda que o seu conteúdo subsidie as respectivas 
Comissões Julgadoras, no exercício do seu papel arbitral de 
análise de mérito. Desta forma, recomenda-se a sua publicação 
como anexo aos editais, assim como o seu encaminhamen-
to para as bancas estabelecidas com este propósito. Neste 
enquadramento, recomenda-se observar no que couber, que o 
postulante à Livre-Docência apresente:

1. Maturidade acadêmico-científica na produção de conhe-
cimento para o exercício autônomo do docente/pesquisador, 
demonstrado por um documento na forma de tese original ou de 
texto que sistematiza criticamente a obra do candidato ou parte 
dela, no domínio do conhecimento especializado;

2. Interstício temporal mínimo de 5 (cinco) anos entre a 
conclusão da titulação de doutor e a inscrição no concurso;

3. Experiência mínima de 5 (cinco) anos na docência em 
Cursos de Graduação de Instituição de Ensino Superior, reco-
nhecida pelo MEC;

4. Participação em laboratórios ou grupos de pesquisa/ 
estudos (Ex.: Grupos de Pesquisa Ativos cadastrados no CNPq);

5. Produção científica regular em sua linha de pesquisa, com 
frequência anual média de pelo menos 2 (dois) artigos comple-
tos, nos últimos 5 anos, em periódicos indexados em bases de 
dados (ISI, Scielo, Scopus);

6. Participação em Bancas de Concurso e/ou de Pós-
-graduação e/ou revisor de periódicos e/ou membro de corpo 
editorial de periódicos e/ou assessorias Ad-hoc de agências/ 
órgão de fomento;

7. Participação como responsável/ colaborador/docente de 
disciplinas de Graduação e Pós-graduação;

8. Participação em atividades de extensão e/ou prestação de 
serviços à comunidade;

9. Experiência de orientação de alunos de Graduação em 
programas de Iniciação Científica, sendo pelo menos 2 (duas) 
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