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    UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES 
 
COMUNICADO DA DIRETORA 

 
A Diretora da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 
torna público a todos os interessados que, nos termos da GR/CIRC/228, de 
24/09/2021, que trata da retomada dos concursos para Professor Doutor e 
Professor Titular na Universidade de São Paulo, os quais haviam sido suspensos 
por força da Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, e da consequente 
Resolução USP nº 7955, de 05/06/2020, que a Congregação, em sua 8ª sessão 
ordinária realizada em 27/10/2021, decidiu pela retomada dos procedimentos 
pertinentes aos concursos públicos de títulos e provas para provimento dos 
cargos de professor titular, com a reabertura das inscrições pelo período que 
restava para cumprir o prazo determinado em cada edital quando de sua 
publicação, conforme informado a seguir: 
 
- 01 (um) cargo de Professor Titular, referência MS-6, em Regime de Dedicação 
Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), claro/cargo nº  1028561, junto ao 
Departamento de Informação e Cultura, na área de “Ciência da Informação”, 
referente ao Edital nº 02-2020-ECA, publicado no Diário Oficial de 07/01/2020 – 

Poder Executivo – Seção I, página 194, retificado conforme publicação no Diário 
Oficial de 07/05/2020 – Poder Executivo - Seção I – página 117: o período de 
inscrições será reaberto pelo prazo de 40 (quarenta) dias, com início às 08h00 
(horário de Brasília) do dia 06/01/2022 e término às 17h00 (horário de Brasília) do 
dia 14/02/2022. 
 
- 01 (um) cargo de Professor Titular, referência MS-6, em Regime de Dedicação 
Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), claro/cargo nº 1027913, junto ao 
Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo, na especialidade de 
“Redes e Comunicações Digitais”, referente ao Edital nº 23-2020-ECA, 

publicado no Diário Oficial de 07/03/2020 – Poder Executivo – Seção I, páginas 
157 e 158, retificado conforme publicação no Diário Oficial de 07/05/2020 – Poder 
Executivo - Seção I – página – página 118: o período de inscrições será reaberto 
pelo prazo de 100 (cem) dias, com início às 08h00 (horário de Brasília) do dia 
06/01/2022 e término às 17h00 (horário de Brasília) do dia 15/04/2022. 
 
Esclarecimentos adicionais poderão ser solicitados via e-mail à Assistência 
Acadêmica - setor de concursos: concursoseca@usp.br. 
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