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li-prova didátic.a-Pe50: 3.0.
Parigrafo unico: A nota obtida pelo candidato aprovado

na prova escrita irá Ulmpor a média finGI da segunda fase. rem
p602.0;

7. O julgamento do memorial, expresso mediante nota
global. incluindo arguiçiio e avaliação, deverá refletir o mérito
do candidato..

Parãgfilfo único - No julgarrM!flto do memorial. a COITIissão
õlpredarn:

I.produçãocitntffica,literâria,filosófic:aol.lartistka;
11. attvidade didátita universitária;
111. atividades lelacionadas à prestação de serviços iI;

(omunidade;
lV. atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V.diplomaseoutrasdignid3desurWvem~i15.
8. A prova didática s«â pública, com a duraçãoG mínima dê

quarenta e máxima de sessenta minutos e versará 50~ o pro-
grama do ccncsso mendonado /10 presente &fital. nos termos
do artigo 137 do RegimMlto Geral da USP.

l-a(OmlssOOi~a.ccmbasenop1l9Rll'lado(Q1lIlIM.
cYganilaIi uma lista dt dez pontos, da qual os candidatos totra"ão
coMetimento imediatammre antts do sorteio do ponto;

11 - o candidato podetã propor a substituição de pontos.
imediatamente após tomar conhecimento de seus eounciados.
se entMder que não pertMcern ao programa do concurso.
cabendo â comissão julgadora dKid~ de plano. sobre a proce-
deOOa da al~açao;

!li- o sorteio do ponto seIi fétc vinte e quatro horas antes
da fNhação da prova didática, sendo vedado ao candidato
renuaoar a esse prazo;

IV - o candidaro poderá utilizar o matMial didãtim que
julgarl"eressârio;

V-se o rémerc d! candidatos o vcigir,elf'l serão divididos
em grupos de. no máximo. eês, obserada i! ordem de il'lSOiçjo,
para fins de sorteio en-a!iz.ação da prova.

9. Pon termino da apreciação du PfO'lla'i,. cada candidato
terá de cada examinador ~ nau final, que será a média
ponderada das notas por eles Cl)nferidas observados 05 pesos
indicados no item 3.

10.As netas das provas poderão variar ~ zero a dez, com
aproKimação a~ a primeira casa decimal.

11. O resultado do concurso será proclamado pela comissão
julgatiota imediatamente após 5flI t~ino. em sessão pübflca.

12. Serão considerados habiliQdcs os canáldatos que alcan·
~rem da maioria dos examinadores, nata final m/rima sete.

13. A indicaç.\o dos candidatos será feita pot examinador
segundo as notas por ele conferidas.

Parâgtalo único - Em caso de empate. (I examinador rará
o desempate.

14. Será proposto para nom~ o carufdato que obtiver
maiorniimero de i~ da comissãojufgadora..

lS.A posse do candidato indicado fltarâ sujeita à apr0va-
çâc em exame médico realizado pelo Departamento de Peridas
Médias do Estado - DPME. nos termos do Artigo 47. VI da lei
1'1-10.261168.

16. A noITIe3Ção dn docente aprovado no concurso. assim
como as demais providências eeceeeues, serio regidas peJos
temes da Resolução n71 de 2016.

17. O docente em RDIDP devera manter VÍnculo empnogati-
do exclusivo com a USp, nos termos do artigo 197 do Rl!gimento
GeraldaUSP.

IS. O COl\C1jtsO terãvarldade-imediata e sffil proposto para
nomeação somente o c.andidato indicado para o CiIf90 posto
I!II1COOClJl'SO.

19. O candidato sera convocado para posse pelo Diário
Oficial du Es.tado.

20. O contratado poderá ministrar aulas nos periodos diur·
no e noturno dependendo das necessidades do Depart:arr.ento.

informações adicionais, b!m como as normas pertlnentes
ao cont:urso,encontram-~àdisposição dos interessados na
Anlstênda Acadêmica da Escola Superior de AgriOl!tura -Luiz
de Quciroz~, da Universidade de ~ Paulo, a Av. P.)dua Dias,
11-EdifldoCentrat Fandat; Piracicaba, Sp.

ESCOLA SUPERIOR DE AGRlCUlruRA -LUIZ DE QUBROZ·
·ESAlQ

EDITAl ESAlQIUSP/ATA( N*063I2019
ABERTURA DE INSCRIÇõES AO CONCURSO DE TITUlOS

E PROVAS VISANDO o PROVIMENTO DE 1 (\JM) CARGO DE
PROfESSOR couros, DO DEPARTAMENTO Df PRODUÇÃO
VEGETAl, (lPV) DA BeOtA SUPERIOR Df AGRICULTURA "LUIZ
DE QUEIROZ" (BALQ) DA UNrvERSIDADE DE SÃo PAULO (1JS1».

O Din~tor da Escola Superior de AgrioJItura -Luil: de Qu@i·
rm", da Universidade dto Sáo PatAo... toma pUblic:o a todos os
interessados que di! acordo com o tk!ódido pt'Ia Congregação
em sessão realizada i!1l129fD812019, estarão anetas, das OShOO
do dia 0910912019 às 17h do dia 07/1112019. as inscrições ao
ccncurso públiCl) de titulas e provas, para o provimento de um
c.af90 de Proh!ssor DoutoJ; ref. Ms-l, em Regime de Dedica-
ção Integral ilI Docênda e a Pl!squisa (RDIDP), darolc.argo no
1232576, com o salãriode R.S 10.830,94 (maiol20IS),iunto ao
Departamento de Prodt.lç.lo Vegetal, da ESAlQ-USp' na Area de
Conl\í'cimento: "'Cultu~ de atroz e trigo e sistemas de produ-
ção·, nos termos do art. 12S, par.ígfilfo 1~.do Regimento GetaI
daUSP,eor@spectivoprogramaquesegue:

Titulo da disciplina: úitutas de arroz e trigo e .
de produção

Úlhura do arroz
Aspectos ecol'lÔmíCOSf! sodais da produção de ar,..,;]
Clas.sificação botânka, fMlologia e principais

culDvêdas
Ecofrsiologia e produtividade
Te<:nologiasdeprodução
MilnejCtdo!lf<lto~limitan~eredutore5de
Sistemas agricolas de prodJJÇao de arroz

",""",
Colheita e benefidamento
Cultura do trigo
Aspeaos eceaeneces e sociais da p

Brasil
Classifit4Ção botânica. feoologla e principais variedades

rultivadas
Ec06siologia e produtividade
TtcnOlogias de produção
Manejo dos fatoreslimitantes
Sistemas agricolas de pe

moodo
Colheitaebene6ciamento
Sistt'rnas de produção
Teoria ~ral de ~im'mas griCDlas
Planejamento e gestão produção agrícola
Ambientesdepr .
Caracterização do si
Sistemas de pr
Desafios e oportu da produção agrIrola tropical
Sis~agroaljentar~o:produç1o.Mlriluiçâo.

"""umo
Adubação e séstemas de rotação de culturas
Manejodev eôlSeagriculbJrairrigada
Sistemasd lantiodireto
tnte avoura-pecuaria·l'lorerta
Siste eproduçãoorgànM:os
O selá regido pelo disposto no Estatuto e no

Regime (aI da Unfversjdade de São Paulo e no Regilfll!flto
daESAl

1. - s pedidos de inscrição deverão ser feitos. udusiva-
meio do link https:l/uspdigital.usp.br/gt/admissao.no

peri acima indicado, devendo o candidato apresentar teqee-
rim o dirigido ao DiretDr da ESAlQ. contendo dados pessoais


