sábado, 31 de agosto de 2019
EDITAL FO 24/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE
TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM)
CARGO DE PROFESSOR TITULAR JUNTO AO DEPARTAMENTO
DE ESTOMATOLOGIA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
O Diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade de
São Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo
com o decidido pela Congregação em sessão extraordinária
realizada em 29/08/2019, estarão abertas, pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias, com início às 09 horas (horário de Brasília)
do dia 12/09/2019 e término às 18 horas (horário de Brasília) do
dia 09/03/2020, as inscrições ao concurso público de títulos e
provas para provimento de 01 (um) cargo(s) de Professor Titular,
referência MS-6, em Regime de RDIDP (Regime de Dedicação
Integral à Docência e à Pesquisa), claro/cargo nº 170470, com
o salário de R$ 16.454,57 (maio/2019), junto ao Departamento
Estomatologia, na área de conhecimento em Radiologia, nos
termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e
o respectivo programa que segue:
1. Imaginologia na avaliação e tratamento do complexo
craniofacial.
2. Métodos radiográficos digitais em odontologia.
3. Planejamento radiográfico em implantodontia.
4. Radiologia nas especialidades odontológicas.
5. Tomografia computadorizada de feixe cônico.
6. Interpretação de lesões ósseas benignas dos maxilares
por meio da tomografia computadorizada.
7. Tomografia computadorizada por feixe cônico: critérios
de interpretação para o cirurgião-dentista.
8. Interpretação de neoplasias malignas maxilofaciais por
meio da tomografia computadorizada.
9. Avaliação de fraturas dento-alveolares por meio da tomografia computadorizada por feixe cônico.
10. Interpretação de lesões fibro-ósseas dos maxilares por
meio da tomografia computadorizada.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento
da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo.
1. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar
requerimento dirigido ao Diretor Faculdade de Odontologia da
Universidade de São Paulo, contendo dados pessoais e área de
conhecimento (especialidade) do Departamento a que concorre,
anexando os seguintes documentos:
I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e
das demais informações que permitam avaliação de seus méritos, em formato digital;
II – prova de que é portador do título de Livre-Docente
outorgado pela USP ou por ela reconhecido;
III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos
do sexo masculino;
IV – título de eleitor;
V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de
pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
§ 1º - Elementos comprobatórios do memorial referido no
inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até
o último dia útil que antecede o início do concurso.
§ 2º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados
das exigências referidas nos incisos III e IV, desde que as tenham
cumprido por ocasião de seu contrato inicial.
§ 3º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se
encontram em sua situação regular no Brasil.
§ 4º - O candidato estrangeiro aprovado no concurso e
indicado para o preenchimento do cargo só poderá tomar posse
se apresentar visto temporário ou permanente que faculte o
exercício de atividade remunerada no Brasil.
§ 5º - Caso o candidato não satisfaça a exigência do inciso
II, e desde que não pertença a nenhuma categoria docente na
USP, poderá requerer sua inscrição como especialista de reconhecido valor, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 80 do
Estatuto da USP, o que dependerá da aprovação de dois terços
dos membros da Congregação.
§ 6º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que
se providenciem as condições necessárias para a realização
das provas.
2. As inscrições serão julgadas pela Congregação da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, em seu
aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.
Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo de
trinta a cento e oitenta dias, a contar da data da publicação no
Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de acordo
com o artigo 151, parágrafo segundo, do Regimento Geral da USP.
3. As provas constarão de:
I – julgamento dos títulos - peso 5;
II – prova pública oral de erudição - peso 2;
III – prova pública de arguição - peso 3.
§1º - A convocação dos inscritos para a realização das
provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
§ 2º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário
estabelecido não poderão realizar as provas.
4. O julgamento dos títulos, expresso mediante nota
global, deverá refletir os méritos do candidato como resultado
da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividades,
compreendendo:
I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
IV – atividade de formação e orientação de discípulos;
V – atividades relacionadas à prestação de serviços à
comunidade;
VI - diplomas e outras dignidades universitárias.
Parágrafo único: No julgamento dos títulos deverão prevalecer as atividades desempenhadas nos cinco anos anteriores
à inscrição.
5. A prova pública oral de erudição será pública e realizada
com base no programa previsto neste edital, de acordo com o
artigo 156 do Regimento Geral da USP e o art. 45 do Regimento
da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo.
I – compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhido pelo candidato é pertinente ao programa acima mencionado;
II – o candidato, em sua exposição, não poderá exceder a
sessenta minutos;
III – ao final da apresentação, cada membro da comissão
poderá solicitar esclarecimentos ao candidato, não podendo o
tempo máximo, entre perguntas e respostas, superar sessenta
minutos;
IV – cada examinador, após o término da prova de erudição
de todos os candidatos, dará a nota, encerrando-a em envelope
individual.
6. Ao término da apreciação das provas, cada candidato
terá de cada examinador uma nota final que será a média
ponderada das notas por ele conferidas, observados os pesos
fixados no item 3.
7. As notas das provas poderão variar de zero a dez, com
aproximação até a primeira casa decimal.
8. O resultado do concurso será proclamado pela comissão
julgadora imediatamente após seu término, em sessão pública.
9. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.
10. A indicação dos candidatos será feita por examinador,
segundo as notas por ele conferidas.
11. Será proposto para nomeação o candidato que obtiver o
maior número de indicações da comissão julgadora.
12. A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprovação em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias
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Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, VI da Lei
nº 10.261/68.
13. A nomeação do docente aprovado no concurso, assim
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos
termos da Resolução USP nº 7271 de 2016.
14. O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do Regimento
Geral da USP.
15. O concurso terá validade imediata e será proposto para
nomeação somente o candidato indicado para o cargo posto
em concurso.
16. O candidato será convocado para posse pelo Diário
Oficial do Estado.
17. Maiores informações, bem como as normas pertinentes
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Odontologia
da Universidade de São Paulo, à Av. Professor Lineu Prestes,
2227 – Cidade Universitária – São Paulo/SP, CEP 05508-900.
(republicado na seção correta)
EDITAL FO 25/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE
TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM)
CARGO DE PROFESSOR TITULAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE
ORTODONTIA E ODONTOPEDIATRIA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
O Diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade de
São Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo
com o decidido pela Congregação em sessão extraordinária
realizada em 29/08/2019, estarão abertas, pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias, com início às 9 horas (horário de Brasília)
do dia 16/09/2019 e término às 18 horas (horário de Brasília)
do dia 13/03/2020, as inscrições ao concurso público de títulos
e provas para provimento de 01 (um) cargo de Professor Titular,
referência MS-6, em Regime de Dedicação Integral à Docência e
à Pesquisa (RDIDP) claro/cargo nº 222429, com o salário de R$
16.454,57 (maio/2019), junto ao Departamento de Ortodontia
e Odontopediatria, nas áreas de conhecimento em Ortodontia
e Odontopediatria, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do
Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que segue:
1. Cariologia em Odontopediatria: epidemiologia, diagnóstico e tratamento.
2. A Odontopediatria e sua interface com a saúde pública.
3. Anatomia dos dentes decíduos.
4. Promoção da saúde e prevenção em Odontopediatria.
5. Diagnóstico, plano de tratamento e atendimento integral
em Odontopediatria.
6. Diagnóstico em Ortodontia.
7. Terapêutica Ortodôntica.
8. A importância do crescimento crânio facial no tratamento
ortodôntico.
9. Movimentação ortodôntica. Reabsorção radicular.
10. Hábitos orais.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento
da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo.
1. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar
requerimento dirigido ao Diretor Faculdade de Odontologia da
Universidade de São Paulo, contendo dados pessoais e área de
conhecimento (especialidade) do Departamento a que concorre,
anexando os seguintes documentos:
I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e
das demais informações que permitam avaliação de seus méritos, em formato digital;
II – prova de que é portador do título de Livre-Docente
outorgado pela USP ou por ela reconhecido;
III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos
do sexo masculino;
IV – título de eleitor;
V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de
pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
§ 1º - Elementos comprobatórios do memorial referido no
inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até
o último dia útil que antecede o início do concurso.
§ 2º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados
das exigências referidas nos incisos III e IV, desde que as tenham
cumprido por ocasião de seu contrato inicial.
§ 3º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se
encontram em sua situação regular no Brasil.
§ 4º - O candidato estrangeiro aprovado no concurso e
indicado para o preenchimento do cargo só poderá tomar posse
se apresentar visto temporário ou permanente que faculte o
exercício de atividade remunerada no Brasil.
§ 5º - Caso o candidato não satisfaça a exigência do inciso
II, e desde que não pertença a nenhuma categoria docente na
USP, poderá requerer sua inscrição como especialista de reconhecido valor, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 80 do
Estatuto da USP, o que dependerá da aprovação de dois terços
dos membros da Congregação.
§ 6º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que
se providenciem as condições necessárias para a realização
das provas.
2. As inscrições serão julgadas pela Congregação da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, em seu
aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.
Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo
de trinta a cento e oitenta dias, a contar da data da publicação
no Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de
acordo com o artigo 151, parágrafo segundo, do Regimento
Geral da USP.
3. As provas constarão de:
I – julgamento dos títulos - peso 5;
II – prova pública oral de erudição - peso 2;
III – prova pública de arguição - peso 3.
§1º - A convocação dos inscritos para a realização das
provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
§ 2º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário
estabelecido não poderão realizar as provas.
4. O julgamento dos títulos, expresso mediante nota
global, deverá refletir os méritos do candidato como resultado
da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividades,
compreendendo:
I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
III – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
IV – atividade de formação e orientação de discípulos;
V – atividades relacionadas à prestação de serviços à
comunidade;
VI - diplomas e outras dignidades universitárias.
Parágrafo único: No julgamento dos títulos deverão prevalecer as atividades desempenhadas nos cinco anos anteriores
à inscrição.
5. A prova pública oral de erudição será pública e realizada
com base no programa previsto neste edital, de acordo com o
artigo 156 do Regimento Geral da USP e o art. 45 do Regimento
da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo.
I – compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhido pelo candidato é pertinente ao programa acima mencionado;
II – o candidato, em sua exposição, não poderá exceder a
sessenta minutos;
III – ao final da apresentação, cada membro da comissão
poderá solicitar esclarecimentos ao candidato, não podendo o
tempo máximo, entre perguntas e respostas, superar sessenta
minutos;
IV – cada examinador, após o término da prova de erudição
de todos os candidatos, dará a nota, encerrando-a em envelope
individual.

6. Ao término da apreciação das provas, cada candidato
terá de cada examinador uma nota final que será a média
ponderada das notas por ele conferidas, observados os pesos
fixados no item 3.
7. As notas das provas poderão variar de zero a dez, com
aproximação até a primeira casa decimal.
8. O resultado do concurso será proclamado pela comissão
julgadora imediatamente após seu término, em sessão pública.
9. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.
10. A indicação dos candidatos será feita por examinador,
segundo as notas por ele conferidas.
11. Será proposto para nomeação o candidato que obtiver o
maior número de indicações da comissão julgadora.
12. A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprovação em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias
Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, VI da Lei
nº 10.261/68.
13. A nomeação do docente aprovado no concurso, assim
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos
termos da Resolução USP nº 7271 de 2016.
14. O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do Regimento
Geral da USP.
15. O concurso terá validade imediata e será proposto para
nomeação somente o candidato indicado para o cargo posto
em concurso.
16. O candidato será convocado para posse pelo Diário
Oficial do Estado.
17. Maiores informações, bem como as normas pertinentes
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Odontologia
da Universidade de São Paulo, à Av. Professor Lineu Prestes,
2227 – Cidade Universitária – São Paulo/SP, CEP 05508-900.
(republicado na seção correta)
EDITAL FO 26/2019
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO DE
TÍTULOS E PROVAS VISANDO O PROVIMENTO DE 01 (UM)
CARGO DE PROFESSOR TITULAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE
ODONTOLOGIA SOCIAL DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
O Diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade de
São Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo
com o decidido pela Congregação em sessão extraordinária
realizada em 29/08/2019, estarão abertas, pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias, com início às 9 horas (horário de Brasília)
do dia 19/09/2019 e término às 18 horas (horário de Brasília)
do dia 16/03/2020, as inscrições ao concurso público de títulos
e provas para provimento de 01 (um) cargo de Professor Titular,
referência MS-6, em Regime de RDIDP (Regime de Dedicação
Integral à Docência e à Pesquisa), claro/cargo nº 266205., com o
salário de R$ 16.454,57 (maio/2019), junto ao Departamento de
Odontologia Social, na área de conhecimento em Odontologia
Social, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do Regimento Geral
da USP, e o respectivo programa que segue:
1. Análise preditiva em saúde bucal e antropologia forense.
2. Antropologia física: métodos empregados para identificação humana.
3. Articulação entre formação, trabalho, educação e saúde,
de acordo com as políticas nacionais de educação e com os
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).
4. Avaliação do dano corporal no contexto odontológico.
5. Biologia molecular aplicada à odontologia legal.
6. Delineamento de estudos epidemiológicos aplicados à
saúde bucal.
7. Estimativa de idade com finalidade forense.
8. Estratégias de ensino e aprendizagem em odontologia
forense.
9. Informação em saúde no processo de tomada de decisão.
10. O processo formativo em cenários externos aos das
instituições de ensino superior em saúde.
11. Prática em odontologia do trabalho e perícias odontolegais em acidentes e doenças do trabalho.
12. Reconstrução facial forense.
13. Saúde bucal e qualidade de vida.
O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no
Regimento Geral da Universidade de São Paulo e no Regimento
da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo.
1. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusivamente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar
requerimento dirigido ao Diretor Faculdade de Odontologia da
Universidade de São Paulo, contendo dados pessoais e área de
conhecimento (especialidade) do Departamento a que concorre,
anexando os seguintes documentos:
I – memorial circunstanciado e comprovação dos trabalhos
publicados, das atividades realizadas pertinentes ao concurso e
das demais informações que permitam avaliação de seus méritos, em formato digital;
II – prova de que é portador do título de Livre-Docente
outorgado pela USP ou por ela reconhecido;
III – prova de quitação com o serviço militar para candidatos
do sexo masculino;
IV – título de eleitor;
V – comprovante(s) de votação da última eleição, prova de
pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa.
§ 1º - Elementos comprobatórios do memorial referido no
inciso I, tais como maquetes, obras de arte ou outros materiais
que não puderem ser digitalizados deverão ser apresentados até
o último dia útil que antecede o início do concurso.
§ 2º - Os docentes em exercício na USP serão dispensados
das exigências referidas nos incisos III e IV, desde que as tenham
cumprido por ocasião de seu contrato inicial.
§ 3º - Os candidatos estrangeiros serão dispensados das
exigências dos incisos III, IV e V, devendo comprovar que se
encontram em sua situação regular no Brasil.
§ 4º - O candidato estrangeiro aprovado no concurso e
indicado para o preenchimento do cargo só poderá tomar posse
se apresentar visto temporário ou permanente que faculte o
exercício de atividade remunerada no Brasil.
§ 5º - Caso o candidato não satisfaça a exigência do inciso
II, e desde que não pertença a nenhuma categoria docente na
USP, poderá requerer sua inscrição como especialista de reconhecido valor, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 80 do
Estatuto da USP, o que dependerá da aprovação de dois terços
dos membros da Congregação.
§ 6º - No ato da inscrição, os candidatos portadores de
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que
se providenciem as condições necessárias para a realização
das provas.
2. As inscrições serão julgadas pela Congregação da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, em seu
aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.
Parágrafo único – O concurso deverá realizar-se no prazo
de trinta a cento e oitenta dias, a contar da data da publicação
no Diário Oficial do Estado da aprovação das inscrições, de
acordo com o artigo 151, parágrafo segundo, do Regimento
Geral da USP.
3. As provas constarão de:
I – julgamento dos títulos - peso 5;
II – prova pública oral de erudição - peso 2;
III – prova pública de arguição - peso 3.
§1º - A convocação dos inscritos para a realização das
provas será publicada no Diário Oficial do Estado.
§ 2º - Os candidatos que se apresentarem depois do horário
estabelecido não poderão realizar as provas.
4. O julgamento dos títulos, expresso mediante nota
global, deverá refletir os méritos do candidato como resultado
da apreciação do conjunto e regularidade de suas atividades,
compreendendo:
I – produção científica, literária, filosófica ou artística;
II – atividade didática universitária;
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III – atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
IV – atividade de formação e orientação de discípulos;
V – atividades relacionadas à prestação de serviços à
comunidade;
VI - diplomas e outras dignidades universitárias.
Parágrafo único: No julgamento dos títulos deverão prevalecer as atividades desempenhadas nos cinco anos anteriores
à inscrição.
5. A prova pública oral de erudição será pública e realizada
com base no programa previsto neste edital, de acordo com o
artigo 156 do Regimento Geral da USP e o art. 45 do Regimento
da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo.
I – compete à comissão julgadora decidir se o tema escolhido pelo candidato é pertinente ao programa acima mencionado;
II – o candidato, em sua exposição, não poderá exceder a
sessenta minutos;
III – ao final da apresentação, cada membro da comissão
poderá solicitar esclarecimentos ao candidato, não podendo o
tempo máximo, entre perguntas e respostas, superar sessenta
minutos;
IV – cada examinador, após o término da prova de erudição
de todos os candidatos, dará a nota, encerrando-a em envelope
individual.
6. Ao término da apreciação das provas, cada candidato
terá de cada examinador uma nota final que será a média
ponderada das notas por ele conferidas, observados os pesos
fixados no item 3.
7. As notas das provas poderão variar de zero a dez, com
aproximação até a primeira casa decimal.
8. O resultado do concurso será proclamado pela comissão
julgadora imediatamente após seu término, em sessão pública.
9. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem, da maioria dos examinadores, nota final mínima sete.
10. A indicação dos candidatos será feita por examinador,
segundo as notas por ele conferidas.
11. Será proposto para nomeação o candidato que obtiver o
maior número de indicações da comissão julgadora.
12. A posse do candidato indicado ficará sujeita à aprovação em exame médico realizado pelo Departamento de Perícias
Médicas do Estado – DPME, nos termos do Artigo 47, VI da Lei
nº 10.261/68.
13. A nomeação do docente aprovado no concurso, assim
como as demais providências decorrentes, serão regidas pelos
termos da Resolução USP nº 7271 de 2016.
14. O docente em RDIDP deverá manter vínculo empregatício exclusivo com a USP, nos termos do artigo 197 do Regimento
Geral da USP.
15. O concurso terá validade imediata e será proposto para
nomeação somente o candidato indicado para o cargo posto
em concurso.
16. O candidato será convocado para posse pelo Diário
Oficial do Estado.
17. Maiores informações, bem como as normas pertinentes
ao concurso, encontram-se à disposição dos interessados na
Assistência Técnica Acadêmica da Faculdade de Odontologia
da Universidade de São Paulo, à Av. Professor Lineu Prestes,
2227 – Cidade Universitária – São Paulo/SP, CEP 05508-900.
(republicado na seção correta)

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU
EDITAL N. 039/2019/FOB(ATAc)
A Congregação da Faculdade de Odontologia de Bauru da
Universidade de São Paulo, em sua reunião extraordinária de
29.08.2019, APROVOU, o pedido de inscrição ao Concurso para
provimento do cargo nº 162418, referência MS-6, em RDIDP Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa, junto
ao Departamento de Fonoaudiologia – Área de Motricidade
Orofacial, da FOB/USP, normatizado pelo EDITAL N. 007/2019/
FOB(ATAc), em nome da Profa. Dra. GIÉDRE BERRETIN. Na
mesma reunião a Congregação APROVOU os membros para
integrarem a Comissão Julgadora do Concurso. Como Membros
Titulares, foram eleitos os Profs. Drs.: CARLOS FERREIRA DOS
SANTOS, Professor Titular do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Odontologia de Bauru - FOB/USP; KÁTIA
DE FREITAS ALVARENGA, Professora Titular do Departamento de
Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru - FOB/
USP; CÉLIA MARIA GIACHETI, Professora Titular do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho – Campus de Marília; LEONARDO WANDERLEY
LOPES, Professor Titular do Departamento de Fonoaudiologia
da Universidade Federal da Paraíba e BEATRIZ CAVALCANTI DE
ALBUQUERQUE CAIUBY NOVAES, Professora Titular da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo. Como Membros Suplentes,
foram eleitos os Profs. Drs.: PAULO CÉSAR RODRIGUES CONTI,
Professor Titular do Departamento de Prótese e Periodontia da
Faculdade de Odontologia de Bauru - FOB/USP; MARIA INÊS
PEGORARO-KROOK, Professora Titular do Departamento de
Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru - FOB/
USP; ANA CRISTINA CÔRTES GAMA, Professora Titular da
Faculdade de Medicina da UFMG; MARCIA KESKE-SOARES,
Professora Titular do Curso de Fonoaudiologia da Universidade
Federal de Santa Maria e ANTENOR ARAÚJO, Professor Titular
Aposentado da Faculdade de Odontologia de São José dos
Campos - UNESP. Em cumprimento ao Artigo 189 do Regimento
Geral da USP, a Presidência da Comissão Julgadora caberá à
Profa. Dra. KÁTIA DE FREITAS ALVARENGA.
____________________
EDITAL N. 040/2019/FOB(ATAc)
A Congregação da Faculdade de Odontologia de Bauru
da Universidade de São Paulo, em sua reunião extraordinária
de 29.08.2019, APROVOU, o pedido de inscrição ao Concurso
para provimento do cargo nº 162043, referência MS-6, em
RDIDP - Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa,
junto ao Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais
Odontológicos – Área de Materiais Odontológicos, da FOB/USP,
normatizado pelo EDITAL N. 008/2019/FOB(ATAc), em nome do
Prof. Dr. PAULO AFONSO SILVEIRA FRANCISCONI. Na mesma
reunião a Congregação APROVOU os membros para integrarem
a Comissão Julgadora do Concurso. Como Membros Titulares,
foram eleitos os Profs. Drs.: JOSÉ MONDELLI, Professor Titular
Aposentado do Departamento de Dentística, Endodontia e
Materiais Odontológicos da Faculdade de Odontologia de Bauru
- FOB/USP; MARCO ANTONIO HUNGARO DUARTE, Professor
Titular do Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais
Odontológicos da Faculdade de Odontologia de Bauru - FOB/
USP; GELSON LUIS ADABO, Professor Titular do Departamento
de Materiais Odontológicos e Prótese da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Campus de Araraquara;
LUÍS ROBERTO MARCONDES MARTINS, Professor Titular do
Departamento de Odontologia Restauradora da Faculdade de
Odontologia de Piracicaba – FOP-UNICAMP e ESTEVÃO TOMOMITSU KIMPARA, Professor Titular do Departamento de Prótese
- Instituto de Ciência e Tecnologia – ICT/UNESP. Como Membros
Suplentes, foram eleitos os Profs. Drs.: IZABEL REGINA FISCHER
RUBIRA DE BULLEN, Professora Titular do Departamento de
Cirurgia, Estomatologia, Patologia e Radiologia da Faculdade
de Odontologia de Bauru - FOB/USP; LINDA WANG, Professora
Titular do Departamento de Dentística, Endodontia e Materiais
Odontológicos da Faculdade de Odontologia de Bauru - FOB/
USP; JOSIMERI HEBLING COSTA, Professora Titular da Departamento de Odontopediatria da Universidade Estadual Paulista
Júlio de Mesquita Filho – Campus de Araraquara; MÁRIO
FERNANDO DE GOES, Professor Titular do Departamento de
Odontologia Restauradora da Faculdade de Odontologia de
Piracicaba – FOP-UNICAMP e LOURENÇO CORRER SOBRINHO,
Professor Titular do Departamento de Odontologia Restauradora
da Faculdade de Odontologia de Piracicaba – FOP-UNICAMP.
Em cumprimento ao Artigo 189 do Regimento Geral da USP, a
Presidência da Comissão Julgadora caberá ao Prof. Dr. MARCO
ANTONIO HUNGARO DUARTE.
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