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No Edital nº 05-2020-ECA de Abertura de inscrições ao concurso público 
de títulos e provas visando o provimento de 01 (um) cargo de Professor 
Doutor, referência MS-3 em Regime de Dedicação Integral à Docência e 
à Pesquisa (RDIDP), junto ao Departamento de Relações Públicas, 
Propaganda e Turismo da Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo. 
 

Onde se lê: O Diretor da Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo torna público a todos os interessados que, de 

acordo com o decidido pela Congregação em sessão ordinária realizada 

em 11/12/2019, estarão abertas pelo prazo de 60 (sessenta) dias, das 

08:30 do dia 14 de janeiro de 2020 às 16:00 do dia 13 de março de 2020, 

as inscrições ao concurso público de títulos e provas para provimento de 

01 (um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em Regime de 

Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa – RDIDP (claro/cargo nº 

1235516, distribuído pela Portaria GR 7566, de 06 de dezembro de 

2019), recebendo o salário de R$ 11.069,17 (maio/2019), junto ao 

Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo, nas 

disciplinas de “CRP-0325: Redação Publicitária I e CRP-0314: Língua 
Portuguesa IV (Linguagem Publicitária)”, nos termos do art. 125, 

parágrafo 1º, do Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que 

segue: 
 
“CRP-0325: Redação Publicitária I e CRP-0314: Língua Portuguesa 
IV (Linguagem Publicitária)”  
 

Leia-se: O Diretor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade 

de São Paulo torna público a todos os interessados que, de acordo com 

o decidido pela Congregação em sessão ordinária realizada em 

11/12/2019, estarão abertas pelo prazo de 60 (sessenta) dias, das 08:30 

do dia 14 de janeiro de 2020 às 16:00 do dia 13 de março de 2020, as 

inscrições ao concurso público de títulos e provas para provimento de 01 

(um) cargo de Professor Doutor, referência MS-3, em Regime de 

Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa – RDIDP (claro/cargo nº 

1235516, distribuído pela Portaria GR 7566, de 06 de dezembro de 

2019), recebendo o salário de R$ 11.069,17 (maio/2019), junto ao 

Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo, na área de 

“Publicidade e Propaganda”, nos termos do art. 125, parágrafo 1º, do 

Regimento Geral da USP, e o respectivo programa que segue: 
 
“Publicidade e Propaganda” 

 
 
 

 


