
 

 

PORTARIA Nº 2.550 DE 16 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

Dispõe sobre a eleição dos representantes discentes de 

graduação junto ao Conselho de Departamento e 

Comissão de Coordenação de Curso do Departamento 

Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP. 

 

A Diretora da Escola Politécnica da USP, Professora Doutora Liedi Légi Bariani 

Bernucci, usando de suas atribuições legais, baixa a seguinte  

PORTARIA: 

Artigo 1º - A escolha da representação discente de graduação, processar-se-á, nos 

termos da Seção II do Capítulo II do Regimento Geral, em uma única fase, no dia 

22.11.2019, das 08 às 16 horas, por meio de sistema eletrônico de votação e 

totalização de votos, podendo, em caráter excepcional, ser utilizado sistema de votação 

convencional, de acordo com as regras dos artigos 10 a 14 desta Portaria. 

Parágrafo único - Caracteriza excepcionalidade, para os termos mencionados 

no caput deste artigo: 

a) e-mail cadastrado na base de dados corporativa da USP desatualizado;  

b) não recebimento da senha de votação via e-mail;  

c) dificuldade de acesso à internet. 

 

Artigo 2º - A eleição será supervisionada por Comissão Eleitoral, composta 

paritariamente por 01 docente e 01 discente de graduação. 

§ 1º - Os membros docentes da Comissão mencionada no caput deste artigo 

serão designados pela Diretora, dentre os integrantes da Congregação. 

§ 2º - Os representantes discentes de graduação nos diferentes órgãos 

colegiados da Unidade elegerão os membros discentes da Comissão Eleitoral 

paritária, dentre os seus pares que não forem candidatos. 

 

Artigo 3º - Poderão votar e ser votados os alunos regularmente matriculados no curso 

de graduação de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP. 

§ 1º - São elegíveis para a representação discente os alunos de graduação 

regularmente matriculados que tenham cursado pelo menos doze créditos no 

conjunto dos dois semestres imediatamente anteriores. 

§ 2º - Para os alunos ingressantes, matriculados no primeiro ou segundo 

semestre dos cursos de graduação, não serão exigidos os requisitos referidos no 

parágrafo anterior. 

Artigo 4º - A representação discente de graduação ficará assim constituída: 



 

 

 

 Colegiado Alunos de Graduação Estatuto/Regimento 

Conselho do 
Departamento do PME 

02 (dois) titulares e 
respectivos suplentes 

Artigo 25, Inciso VI do Regimento 
EPUSP 

CoC Engenharia Mecânica 
01 (um) titular e 

respectivo suplente 
Artigo 21, Inciso III do Regimento 

EPUSP 

 

Artigo 5º - O eleitor poderá votar, no máximo, no número de alunos especificados no 

artigo 4º desta Portaria, dentre seus pares. 

 

Artigo 6º - Cessará o mandato do representante discente que deixar de ser aluno 

regular de graduação do curso de Engenharia Mecânica.  

 

DA INSCRIÇÃO 

 

Artigo 7º - O pedido de inscrição individual ou por chapa dos candidatos, formulado 

por meio de requerimento, será recebido na Secretaria do Departamento de 

Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP, a partir da data de divulgação 

desta Portaria, até as 16 horas do dia 31 de outubro de 2019, mediante declaração de 

que o candidato é aluno regularmente matriculado no curso de graduação da Unidade. 

§ 1º - A declaração mencionada no caput deste artigo deverá ser expedida pelo 

Serviço de Graduação ou pelo Sistema Júpiter. 

§ 2º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo com as normas 

estabelecidas por esta Portaria serão deferidos pela Diretora. 

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido deferida será divulgado 

na página da Unidade, em 07 de novembro de 2019. 

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição poderão ser 

encaminhados à Secretaria do Departamento de Engenharia Mecânica em 11 

de novembro de 2019. A decisão será divulgada na página da Unidade, até às 

16 horas do dia 13 de outubro de 2019. 

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais deferidos, será 

definida por sorteio a ser realizado na Secretaria do Departamento de 

Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP, no dia 14 de novembro de 

2019, às 15 horas, permitida a presença de interessados. 

 

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA 

 

Artigo 8º - A Secretaria do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola 

Politécnica da USP encaminhará aos eleitores, no dia 21 de novembro de 2019, em 

seu e-mail, o endereço eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso com a 

qual o eleitor poderá exercer seu voto. 

 



 

 

Artigo 9º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, assegurando-lhe o sigilo e a 

inviolabilidade. 

 

DA VOTAÇÃO CONVENCIONAL 

 

Artigo 10º - A votação convencional a que se refere o artigo 1º supra será realizada no 

dia 22 de novembro de 2019, das 08 às 16 horas, na Secretaria do Departamento de 

Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da USP. 

 

Artigo 11º - A Diretora nomeará a mesa eleitoral e indicará um membro docente como 

Presidente. 

 

Parágrafo único - O presidente da mesa eleitoral rubricará todas as cédulas no 

ato da eleição. 

 

Artigo 12º - A identificação de cada votante será feita mediante a apresentação de 

prova hábil de identidade e confronto de seu nome com o constante na lista de 

presença. 

 

Artigo 13º - Não será permitido o voto por procuração. 

 

Artigo 14º - A apuração deverá ser realizada imediatamente após o término da 

votação, em sessão pública, pela própria mesa eleitoral. 

 

 

DOS RESULTADOS 

 

Artigo 15º - A totalização dos votos da eleição, tanto no formato eletrônico como no 

convencional, será divulgada na página da Unidade, no dia 26 de novembro de 2019, 

até as 16 horas. 

 
Artigo 16º - Ocorrendo empate de votos, serão obedecidos, sucessivamente, os 

seguintes critérios de desempate: 

 

I - o aluno mais idoso; 

II - o maior tempo de matrícula na USP. 

 

Artigo 17º – Após a divulgação referida no artigo 15, cabe recurso, no prazo de três 

dias úteis. 



 

 

 

Parágrafo único - O recurso a que se refere o caput deste artigo deverá ser 

protocolado no Serviço de Expediente da EPUSP até as 16 horas do dia 29 de 

novembro de 2019, e será decidido pela Diretora. 

 

Artigo 18º – O resultado final da eleição, após a homologação pela Diretora, será 

divulgado na página da Unidade.  

Parágrafo único – Na hipótese de ser constatada irregularidade no processo 

eleitoral, o caso deverá ser submetido à Procuradoria Geral para análise e, 

posteriormente, à CLR, para deliberação.  

 

Artigo 19º - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela Diretora. 

 

Artigo 20º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

Liedi Légi Bariani Bernucci 

Diretora da Escola Politécnica da USP 
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Parágrafo único - O presidente da mesa eleitoral rubricará 
todas as cédulas no ato da eleição.

Artigo 12 - A identificação de cada votante será feita 
mediante a apresentação de prova hábil de identidade e con-
fronto de seu nome com o constante na lista de presença.

Artigo 13 - Não será permitido o voto por procuração.
Artigo 14 - A apuração deverá ser realizada imediatamente 

após o término da votação, em sessão pública, pela própria 
mesa eleitoral.

Dos Resultados
Artigo 15 - A totalização dos votos da eleição, tanto no 

formato eletrônico como no convencional, será divulgada na 
página da Unidade, no dia 25-11-2019, até ás 16 horas.

Artigo 16 - Ocorrendo empate de votos, serão obedecidos, 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

I - o aluno mais idoso;
II - o maior tempo de matrícula na USP.
Artigo 17 - Após a divulgação referida no artigo 15, cabe 

recurso, no prazo de três dias úteis.
Parágrafo único - O recurso a que se refere o caput deste 

artigo deverá ser protocolado no Serviço de Expediente da 
EPUSP até às 15 horas do dia 28-11-2019, e será decidido pela 
Diretora.

Artigo 18 - O resultado final da eleição, após a homologa-
ção pela Diretora, será divulgado na página da Unidade.

Parágrafo único - Na hipótese de ser constatada irregu-
laridade no processo eleitoral, o caso deverá ser submetido à 
Procuradoria Geral para análise e, posteriormente, à CLR, para 
deliberação.

Artigo 19 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pela Diretora.

Artigo 20 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Retificação do D.O. de 17-10-2019
Na Portaria DIR-2546, de 15-10-2019, onde se lê: Dispõe 

sobre a eleição dos representantes discentes de graduação 
junto ao Departamento e à Comissão de Coordenação de Curso 
do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais 
da Escola Politécnica da USP, leia-se: Dispõe sobre a eleição 
dos representantes discentes de graduação junto ao Conselho 
de Departamento e à Comissão de Coordenação de Curso do 
Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da 
Escola Politécnica da USP.

 MUSEU PAULISTA

 MUSEU REPUBLICANO CONVENÇÃO DE 
ITU
 Extrato de Contrato
Processo: 19.1.349.33.0.
Objeto: Serviço de descupinização (cupim de madeira seca).
Contratante: Museu Paulista da USP.
Contratada: JJM Comércio, Serviço de Desinsetização e 

Controle de Pragas Urbanas Ltd., CNPJ 12.000.028/0001-08.
Valor: R$ 1.300,00
Classificação Programática: 12.392.1043.5297.
Classificação da Despesa Orçamentária: 33.9039.
Data da Assinatura: 07-10-2019.

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

 Retificações do D.O. de 5-10-2019
Na Portaria FEA-RP-65/2019, de 03-10-2019, publicada no 

D.O. de 5-10-2019.
Parágrafo 2º do Artigo 2º
Onde se lê: ...24-10-2019...,
Leia-se: ... 29-10-2019... 
Caput do artigo 8º
Onde se lê: ...21-10-2019... 
Leia-se: ...24-10-2019... 
Parágrafo 3º do Artigo 8º
Onde se lê: ... 23-10-2019.
Leia-se: ... 29-10-2019. 
Parágrafo 4º do Artigo 8º
Onde se lê: ... 25-10-2019.
Leia-se: ...31-10-2019. 
Onde se lê: ... até às 17h do dia 29-10-2019. 
Leia-se: ...até às 14h do dia 1º-11-2019. 

 FACULDADE DE MEDICINA

 Despacho do Diretor, de 18-10-2019
Ato Declaratório - Declaração de Dispensa de Licitação. 

Ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e 
alterações posteriores, e com base no artigo 24, inciso XXI, da 
mencionada Lei Federal, a dispensa de licitação para aquisição 
de vidrarias, correlatos e insumos para uso laboratorial, res-
saltando que a responsabilidade da justificativa técnica é do 
servidor que assina a mesma.

Unidade Interessada: Faculdade de Medicina.
Recurso: Verba PROAP/2015 - Convênio 817757/38860 - FM
Contratada: CIAL - Comércio de Artigos para Laboratório 

Ltda. (CNPJ 01.173.602/0001-03).
Valor: R$ 636,00
Processo USP: 2019.1.1408.5.4.

 INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

 Comunicado
Edital de Inscrição e Seleção de Candidatos ao Programa 

de Pós-Graduação em Geociências (Geoquímica e Geotectôni-
ca) - IGc-USP.

Primeiro Semestre do Ano de 2020 - Curso de Mestrado.
A Comissão de Pós-Graduação do IGc-USP, em reunião 

realizada no dia 26-9-2019, homologou as normas e condições 
específicas abaixo para a inscrição e seleção de candidatos ao 
curso de Mestrado em Geociências (Geoquímica e Geotectônica) 
do Instituto de Geociências/USP, para o primeiro semestre do 
ano de 2020.

01. O cronograma relativo à inscrição e seleção de candi-
datos será o seguinte:

Até 22-11-2019 - data de envio da inscrição por e-mail, 
com toda a documentação e comprovante de pagamento da 
taxa de inscrição;

Até 25-11-2019 - das 10 às 12 horas e das 14 às 16 horas, 
para inscrição pessoalmente;

02-12-2019 - 09 horas - Prova de aptidão em Geologia;
12-12-2019 - apresentação dos resultados
02. A inscrição poderá ser feita via e-mail ou pessoalmente, 

no seguinte endereço: Rua do Lago, 562 - Butantã - CEP 05508-
080 - São Paulo, SP - Instituto de Geociências/USP - Serviço de 
Pós-Graduação. Informações e esclarecimentos pelo telefone 
(0xx11) 3091-4143 ou, e-mail: pgigc@usp.br

03. Para a inscrição, os candidatos deverão apresentar a 
seguinte documentação:

a) curriculum vitae com produção científica (se houver) 
devidamente documentada;

b) cópia do histórico escolar;
c) comprovante de aprovação no Exame de Proficiência em 

língua inglesa (União Cultural Brasil Estados Unidos);
d) cópia da cédula de identidade e CPF;
e) atestado da firma empregadora, se for o caso, informando 

sobre a disponibilidade de tempo para estudos pós-graduados;
f) requerimento de inscrição (formulários na secretaria ou 

na home-page do IGc/USP: http://sites.igc.usp.br/posgraduacao/
alunos/inscricao-no-mestrado/);

na Secretaria do Departamento de Engenharia Mecânica da 
Escola Politécnica, da USP.

Artigo 11 - A Diretora nomeará a mesa eleitoral e indicará 
um membro docente como Presidente.

Parágrafo único - O presidente da mesa eleitoral rubricará 
todas as cédulas no ato da eleição.

Artigo 12 - A identificação de cada votante será feita 
mediante a apresentação de prova hábil de identidade e con-
fronto de seu nome com o constante na lista de presença.

Artigo 13 - Não será permitido o voto por procuração.
Artigo 14 - A apuração deverá ser realizada imediatamente 

após o término da votação, em sessão pública, pela própria 
mesa eleitoral.

Dos Resultados
Artigo 15 - A totalização dos votos da eleição, tanto no 

formato eletrônico como no convencional, será divulgada na 
página da Unidade, no dia 26-11-2019, até as 16 horas.

Artigo 16 - Ocorrendo empate de votos, serão obedecidos, 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

I - o aluno mais idoso;
II - o maior tempo de matrícula na USP.
Artigo 17 - Após a divulgação referida no artigo 15, cabe 

recurso, no prazo de três dias úteis.
Parágrafo único - O recurso a que se refere o caput deste 

artigo deverá ser protocolado no Serviço de Expediente da 
EPUSP até as 16 horas do dia 29-11-2019, e será decidido pela 
Diretora.

Artigo 18 - O resultado final da eleição, após a homologa-
ção pela Diretora, será divulgado na página da Unidade.

Parágrafo único - Na hipótese de ser constatada irregu-
laridade no processo eleitoral, o caso deverá ser submetido à 
Procuradoria Geral para análise e, posteriormente, à CLR, para 
deliberação.

Artigo 19 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pela Diretora.

Artigo 20 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria EP-2.547, de 15-10-2019

Dispõe sobre a eleição dos representantes dis-
centes de graduação junto ao Conselho do 
Departamento e à Comissão de Coordenação 
de Curso do Departamento de Engenharia 
Mecatrônica e de Sistemas Mecânicos da Escola 
Politécnica da USP

A Diretora da Escola Politécnica, da USP baixa a seguinte 
Portaria:

Artigo 1º - A escolha da representação discente de gradu-
ação, processar-se-á, nos termos da Seção II do Capítulo II do 
Regimento Geral, em uma única fase, no dia 22-11-2019, das 09 
às 16 horas, por meio de sistema eletrônico de votação e tota-
lização de votos, podendo, em caráter excepcional, ser utilizado 
sistema de votação convencional, de acordo com as regras dos 
artigos 10 a 14 desta Portaria.

Parágrafo único - Caracteriza excepcionalidade, para os 
termos mencionados no caput deste artigo:

a) e-mail cadastrado na base de dados corporativa da 
USPdesatualizado;

b) não recebimento da senha de votação via e-mail;
c) dificuldade de acesso à internet.
Artigo 2º - A eleição será supervisionada por Comissão 

Eleitoral, composta paritariamente por 01 docente e 01 discente 
de graduação.

§ 1º - Os membros docentes da Comissão mencionada no 
caput deste artigo serão designados pela Diretora, dentre os 
integrantes da Congregação.

§ 2º - Os representantes discentes de graduação nos 
diferentes órgãos colegiados da Unidade elegerão os membros 
discentes da Comissão Eleitoral paritária, dentre os seus pares 
que não forem candidatos.

Artigo 3º - Poderão votar e ser votados os alunos regular-
mente matriculados no curso de graduação do Departamento 
de Engenharia Mecatrônica e de Sistemas Mecânicos Escola 
Politécnica da USP.

§ 1º - São elegíveis para a representação discente os alunos 
de graduação regularmente matriculados que tenham cursado 
pelo menos doze créditos no conjunto dos dois semestres ime-
diatamente anteriores.

§ 2º - Para os alunos ingressantes, matriculados no primeiro 
ou segundo semestre dos cursos de graduação, não serão exigi-
dos os requisitos referidos no parágrafo anterior.

Artigo 4º - A representação discente de graduação ficará 
assim constituída:

Colegiado
Alunos de Graduação
Estatuto/Regimento
Conselho do Departamento PMR
02 titulares e respectivos suplentes
Artigo 25, Inciso VI do Regimento EPUSP
CoC Departamento PMR
01 titular e respectivo suplente
Artigo 21, Inciso III do Regimento EPUSP
Artigo 5º - O eleitor poderá votar, no máximo, no número 

de alunos especificados no artigo 4º desta Portaria, dentre seus 
pares.

Artigo 6º - Cessará o mandato do representante discente 
que deixar de ser aluno regular de graduação do curso de 
Engenharia do Departamento de Engenharia Mecatrônica e de 
Sistemas Mecânicos.

Da Inscrição
Artigo 7º - O pedido de inscrição individual ou por chapa 

dos candidatos, formulado por meio de requerimento, será rece-
bido na Secretaria do Departamento de Engenharia Mecatrônica 
e de Sistemas Mecânicos da Escola Politécnica da USP, a partir 
da data de divulgação desta Portaria, até as 16 horas do dia 
04-11-2019, mediante declaração de que o candidato é aluno 
regularmente matriculado no curso de graduação da Unidade.

§ 1º - A declaração mencionada no caput deste artigo 
deverá ser expedida pelo Serviço de Graduação ou pelo Sistema 
Júpiter.

§ 2º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo 
com as normas estabelecidas por esta Portaria serão deferidos 
pela Diretora.

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página da Unidade, em 11-11-2019.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Secretaria do Departamento de 
Engenharia Mecatrônica e de Sistemas Mecânicos até às 16 
horas do dia 12-11-2019. A decisão será divulgada na página da 
Unidade, até às 16 horas do dia 14-11-2019.

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais 
deferidos, será definida por sorteio a ser realizado na Secretaria 
do Departamento de Engenharia Mecatrônica e de Sistemas 
Mecânicos da Escola Politécnica da USP, no dia 19-11-2019, às 
09 horas, permitida a presença de interessados.

Da Votação e Totalização Eletrônica
Artigo 8º - A Secretaria do Departamento de Engenharia 

Mecatrônica e de Sistemas Mecânicos da Escola Politécnica,da 
USP, encaminhará aos eleitores, no dia 22-11-2019, em seu 
e-mail, o endereço eletrônico do sistema de votação e a senha 
de acesso com a qual o eleitor poderá exercer seu voto.

Artigo 9º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe o sigilo e a inviolabilidade.

Da Votação Convencional
Artigo 10 - A votação convencional a que se refere o artigo 

1º supra será realizada no dia 22-11-2019, das 09h às 16 horas, 
na Secretaria do Departamento de Engenharia Mecatrônica e de 
Sistemas Mecânicos da Escola Politécnica da USP.

Artigo 11 - A Diretora nomeará a mesa eleitoral e indicará 
um membro docente como Presidente.

eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso com a qual 
o eleitor poderá exercer seu voto.

Artigo 9º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe o sigilo e a inviolabilidade.

Da Votação Convencional
Artigo 10 - A votação convencional a que se refere o artigo 

1º supra será realizada no dia 22-11-2019, das 09 às 16 horas, 
na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Mecânica da Escola Politécnica, da USP.

Artigo 11 - A Diretora nomeará a mesa eleitoral e indicará 
um membro docente como Presidente.

Parágrafo único - O presidente da mesa eleitoral rubricará 
todas as cédulas no ato da eleição.

Artigo 12 - A identificação de cada votante será feita 
mediante a apresentação de prova hábil de identidade e con-
fronto de seu nome com o constante na lista de presença.

Artigo 13 - Não será permitido o voto por procuração.
Artigo 14 - A apuração deverá ser realizada imediatamente 

após o término da votação, em sessão pública, pela própria 
mesa eleitoral.

Dos Resultados
Artigo 15 - A totalização dos votos da eleição, tanto no 

formato eletrônico como no convencional, será divulgada na 
página da Unidade, no dia 25-11-2019, até as 16 horas.

Artigo 16 - Ocorrendo empate de votos, serão obedecidos, 
sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:

I - o aluno mais idoso;
II - o maior tempo de matrícula na USP.
Artigo 17º - Após a divulgação referida no artigo 15, cabe 

recurso, no prazo de três dias úteis.
Parágrafo único - O recurso a que se refere o caput deste 

artigo deverá ser protocolado no Serviço de Expediente da 
EPUSP até as 15 horas do dia 28-11-2019, e será decidido pela 
Diretora.

Artigo 18 - O resultado final da eleição, após a homologa-
ção pela Diretora, será divulgado na página da Unidade.

Parágrafo único - Na hipótese de ser constatada irregu-
laridade no processo eleitoral, o caso deverá ser submetido à 
Procuradoria Geral para análise e, posteriormente, à CLR, para 
deliberação.

Artigo 19 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pela Diretora.

Artigo 20 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Portaria EE-2.550, de 16-10-2019

Dispõe sobre a eleição dos representantes dis-
centes de graduação junto ao Conselho de 
Departamento e Comissão de Coordenação de 
Curso do Departamento Engenharia Mecânica da 
Escola Politécnica, da USP

A Diretora da Escola Politécnica, da USP, baixa a seguinte 
Portaria:

Artigo 1º - A escolha da representação discente de gradu-
ação, processar-se-á, nos termos da Seção II do Capítulo II do 
Regimento Geral, em uma única fase, no dia 22-11-2019, das 08 
às 16 horas, por meio de sistema eletrônico de votação e tota-
lização de votos, podendo, em caráter excepcional, ser utilizado 
sistema de votação convencional, de acordo com as regras dos 
artigos 10 a 14 desta Portaria.

Parágrafo único - Caracteriza excepcionalidade, para os 
termos mencionados no caput deste artigo:

a) e-mail cadastrado na base de dados corporativa da USP 
desatualizado;

b) não recebimento da senha de votação via e-mail;
c) dificuldade de acesso à internet.
Artigo 2º - A eleição será supervisionada por Comissão 

Eleitoral, composta paritariamente por 01 docente e 01 discente 
de graduação.

§ 1º - Os membros docentes da Comissão mencionada no 
caput deste artigo serão designados pela Diretora, dentre os 
integrantes da Congregação.

§ 2º - Os representantes discentes de graduação nos 
diferentes órgãos colegiados da Unidade elegerão os membros 
discentes da Comissão Eleitoral paritária, dentre os seus pares 
que não forem candidatos.

Artigo 3º - Poderão votar e ser votados os alunos regu-
larmente matriculados no curso de graduação de Engenharia 
Mecânica da Escola Politécnica, da USP.

§ 1º - São elegíveis para a representação discente os alunos 
de graduação regularmente matriculados que tenham cursado 
pelo menos doze créditos no conjunto dos dois semestres ime-
diatamente anteriores.

§ 2º - Para os alunos ingressantes, matriculados no primeiro 
ou segundo semestre dos cursos de graduação, não serão exigi-
dos os requisitos referidos no parágrafo anterior.

Artigo 4º - A representação discente de graduação ficará 
assim constituída:

Colegiado; Alunos de Graduação; Estatuto/Regimento
Conselho do Departamento do PME; 02 (dois) titulares e 

respectivos suplentes; artigo 25, inciso VI do Regimento EPUSP.
CoC Engenharia Mecânica; 01 (um) titular e respectivo 

suplente; Artigo 21, inciso III, do Regimento EPUSP.
Artigo 5º - O eleitor poderá votar, no máximo, no número 

de alunos especificados no artigo 4º desta Portaria, dentre seus 
pares.

Artigo 6º - Cessará o mandato do representante discente 
que deixar de ser aluno regular de graduação do curso de 
Engenharia Mecânica.

Da Inscrição
Artigo 7º - O pedido de inscrição individual ou por chapa 

dos candidatos, formulado por meio de requerimento, será rece-
bido na Secretaria do Departamento de Engenharia Mecânica da 
Escola Politécnica, da USP, a partir da data de divulgação desta 
Portaria, até as 16 horas do dia 31-10-2019, mediante declara-
ção de que o candidato é aluno regularmente matriculado no 
curso de graduação da Unidade.

§ 1º - A declaração mencionada no caput deste artigo 
deverá ser expedida pelo Serviço de Graduação ou pelo Sistema 
Júpiter.

§ 2º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo 
com as normas estabelecidas por esta Portaria serão deferidos 
pela Diretora.

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página da Unidade, em 07-11-2019.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Secretaria do Departamento de 
Engenharia Mecânica em 11-11-2019. A decisão será divulgada 
na página da Unidade, até às 16 horas do dia 13-10-2019.

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais 
deferidos, será definida por sorteio a ser realizado na Secretaria 
do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica, 
da USP, no dia 14-11-2019, às 15 horas, permitida a presença 
de interessados.

Da Votação e Totalização Eletrônica
Artigo 8º - A Secretaria do Departamento de Engenharia 

Mecânica da Escola Politécnica, da USP, encaminhará aos elei-
tores, no dia 21-11-2019, em seu e-mail, o endereço eletrônico 
do sistema de votação e a senha de acesso com a qual o eleitor 
poderá exercer seu voto.

Artigo 9º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe o sigilo e a inviolabilidade.

Da Votação Convencional
Artigo 10 - A votação convencional a que se refere o artigo 

1º supra será realizada no dia 22-11-2019, das 08 às 16 horas, 

 CENTRO DE BIOLOGIA MARINHA

 Extrato de Convênio
Convênio para realização de Estágio.
Processo: 2019.1.125.30.0.
Convenentes: Universidade de São Paulo por intermédio do 

Centro de Biologia Marinha - CEBIMar e a Universidade Federal 
do Paraná - UFPR.

Objeto: Conceder estágio a alunos regularmente matricula-
dos na UFPR e que venham frequentando, efetivamente, o curso 
de Engenharia de Aquicultura.

Vigência: 3 anos a contar da data de assinatura.
Data de assinatura: 14-10-2019.

 SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA USP

 Terceiro Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de 
Contrato

Contrato 21/2018 - Processo 2018.1.273.82.0.
Contratante: Superintendência do Espaço Físico, da USP.
Contratada: Serife Engenharia em Sistemas Prediais Ltda.
Objeto: Elaboração e aprovação junto ao Corpo de Bom-

beiros, do projeto técnico de segurança contra incêndio para o 
Instituto de Química, da USP.

Objeto do Aditamento: Prorrogado o prazo contratual por 
mais 120 dias corridos, contados a partir de 01-09-2019.

Data da Assinatura: 30-08/2019.
Primeiro Termo Aditivo de Acréscimo de Serviços de 

Contrato
Contrato 13/2018 - Processo 2018.1.215.82.0.
Contratante: Superintendência do Espaço Físico, da USP.
Contratada: Ductbusters Engenharia Ltda.
Concorrência 02/2017: Execução da reforma completa do 

Bloco B e intervenções nos Blocos A, C e Edifício da STI - 1ª 
Etapa, da Superintendência de Tecnologia da Informação, da 
USP.

Do 1º Aditivo de Acréscimo de Serviços - Execução de servi-
ços complementares, no valor global de R$ 74.612,34.

Verba: Classificação Funcional Programática 
12.364.1043.1151 - Classificação da despesa Orçamentária: 
3.3.90.39.81 - Fonte de Recursos: 1 - exercício de 2019.

Data da Assinatura: 14-10-2019.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES

 Comunicado
O Diretor da Escola de Comunicações e Artes, com base 

nas Portarias GR-6.898, de 13-4-2017, e GR-7.361, de 9-4-2019, 
homologou em 18-10-2019 o resultado da eleição dos repre-
sentantes discentes de Pós-Graduação junto ao Programa de 
Pós-Graduação Integração da América Latina - Prolam, realizada 
em 23-09-2019, nos termos da Portaria ECA-36, de 3-8-2019, na 
qual foram eleitas as discentes Andréa Rosendo da Silva (Titular) 
e Nayive Castellanos Villamil (Suplente). O mandato para esta 
representação é de um ano a partir do dia 21-10-2019.

 ESCOLA POLITÉCNICA

 Portaria EP-2.549, de 15-10-2019

Dispõe sobre a eleição dos representantes discen-
tes de pós-graduação junto ao Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Mecânica da Escola 
Politécnica, da Universidade de São Paulo

A Diretora da Escola Politécnica, da Universidade de São 
Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - A escolha da representação discente de pós-
-graduação, processar-se-á, nos termos da Seção II do Capítulo 
II do Regimento Geral, em uma única fase, no dia 22-11-2019, 
das 09 às 16 horas, por meio de sistema eletrônico de votação 
e totalização de votos, podendo, em caráter excepcional, ser 
utilizado sistema de votação convencional, de acordo com as 
regras dos artigos 10 a 14 desta Portaria.

Parágrafo único - Caracteriza excepcionalidade, para os 
termos mencionados no caput deste artigo:

a) e-mail cadastrado na base de dados corporativa da USP 
desatualizado;

b) não recebimento da senha de votação via e-mail;
c) dificuldade de acesso à internet.
Artigo 2º - A eleição será supervisionada por Comissão 

Eleitoral, composta paritariamente por 01 docente e 01 discente 
de pós-graduação.

§ 1º - Os membros docentes da Comissão mencionada no 
caput deste artigo serão designados pela Diretora, dentre os 
integrantes da Congregação.

§ 2º - Os representantes discentes de pós-graduação nos 
diferentes órgãos colegiados da Unidade elegerão os membros 
discentes da Comissão Eleitoral paritária, dentre os seus pares 
que não forem candidatos.

Artigo 3º - Poderão votar e ser votados os alunos regu-
larmente matriculados no Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Mecânica da EPUSP.

Artigo 4º - A representação discente de pós-graduação 
ficará assim constituída:

Colegiado; Alunos de Pós- Graduação; Estatuto/Regimento
Comissão Coordenadora de Programa - CCP; 01 titular e seu 

respectivo suplente;
Regimento da Pós-Graduação (Resolução 7.493, de 27-03-

2018) artigo 32, parágrafo 4º.
Artigo 5º - O eleitor poderá votar, no máximo, no número 

de alunos especificados no artigo 4º desta Portaria, dentre seus 
pares.

Artigo 6º - Cessará o mandato do representante discente 
que deixar de ser aluno regular de pós-graduação no PPGEM.

Da Inscrição
Artigo 7º - O pedido de inscrição individual ou por chapa 

dos candidatos, formulado por meio de requerimento, será rece-
bido na Secretaria do Secretaria do Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Mecânica da Escola Politécnica, da USP, a partir 
da data de divulgação desta Portaria, até as 16 horas do dia 
04-11-2019, mediante declaração de que o candidato é aluno 
regularmente matriculado no Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Mecânica da EPUSP.

§ 1º - A declaração mencionada no caput deste artigo 
deverá ser expedida pelo Serviço de Pós-Graduação ou pelo 
sistema Janus.

§ 2º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo 
com as normas estabelecidas por esta Portaria serão deferidos 
pela Diretora.

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página da Unidade, em 11-11-2019.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Secretaria do Programa de Pós-
-Graduação em Engenharia Mecânica da Escola Politécnica, da 
USP até as 16 horas do dia 12-11-2019. A decisão será divulgada 
na página da Unidade, até as 16 horas do dia 14-11-2019.

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais 
deferidos, será definida por sorteio a ser realizado na Secretaria 
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da 
Escola Politécnica, da USP, no dia 19-11-2019, às 09 horas, 
permitida a presença de interessados.

Da Votação e Totalização Eletrônica
Artigo 8º - A Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Mecânica da Escola Politécnica, da USP encaminhará 
aos eleitores, no dia 22-11-2019, em seu e-mail, o endereço 
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 AGÊNCIA USP DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA 
NACIONAL E INTERNACIONAL

 Resumo de Convênio
Proc. USP 2019.1.15933.1.6.
Partícipes: Universidade de São Paulo e "École Polytechni-

que Fédérale de Lausanne" (Suíça).
Objeto: Cooperação acadêmica e científica que visa estabe-

lecer um programa de intercâmbio de estudantes de graduação 
e pós-graduação em áreas de mútuo interesse das respectivas 
institutições.

Vigência: de 15-10-2019 a 14-10-2024.
Data da assinatura: 4-10-2019.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 Despacho do Diretor, de 24-10-2019
Processo 2019.5.188.7.4 - Pagamento de taxa de publica-

ção de artigo.
Documento de Compra 180292/2019.
Ratifico o Ato Declaratório de Dispensa de Licitação, nos 

termos do artigo 24, inciso XXI da Lei 8.666/93 e suas alterações, 
e conforme a Portaria GR 4685/2010.

Interessado: Escola de Enfermagem da USP
Contratado: Revista Acta Paulista de Enfermagem
 Comunicado
A Vice-Diretora da Escola de Enfermagem da Universi-

dade de São Paulo torna público o resultado da eleição para 
escolha de representante discente de pós-graduação junto 
as Comissões Coordenadoras dos Programas: PROESA, PPGE 
e PPGEN, normatizada pela Portaria EE 072/2019 e homo-
logado pela Procuradoria Geral Universidade de São Paulo:

1. Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
de Enfermagem na Saúde do Adulto - PROESA.

Carol Viviana Serna González, titular; Juliana Chaves Coe-
lho, suplente. 11 VOTOS ELEITA

2. Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Enfermagem - PPGE.

Dionassom Altivo Marques, titular; Mily Constanza Moreno 
Ramos, suplente. 07 VOTOS ELEITA

3. Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Gerenciamento em Enfermagem - PPGEn.

Raíssa Ottes Vasconcelos, titular; Fabiana Lopes Pereira 
Santana suplente. 06 VOTOS - ELEITA

O termo inicial do mandato, que será de um ano, passará a 
vigorar a partir da publicação desse informe no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.

 Comunicado
A Vice-Diretora da Escola de Enfermagem da Universidade 

de São Paulo torna público o resultado da eleição para escolha 
de representante discente junto à Comissão de Pesquisa (CP), 
Comissão de Cooperação Internacional (CCINT), Comissão de 
Aperfeiçoamento do Ensino (PAE), normatizada pela Portaria EE 
072/2019 e homologado pela Procuradoria Geral Universidade 
de São Paulo:

1. Comissão de Pesquisa - CP:
Raíssa Ottes Vasconcelos, titular; Fabiana Lopes Pereira 

Santana, suplente - 25 Eleita - Eleita
Denise Philomene Joseph van Aanholt, titular; Luciana Mit-

sue Sakano Niwa, suplente. - 17 Eleita.
08 Eleita Nulos
01 Voto Branco
2. Comissão de Cooperação Internacional - CCINT:
Talita dos Santos Rosa, titular; Mariana Alves Bandeira, 

suplente. 16 Eleita.
Suzana Aparecida da Costa Ferreira, titular; Diego Stefan 

Catani, suplente. 19 Eleita - c
13 Eleita NULOS
03 Eleita BRANCOS
3. Comissão de Aperfeiçoamento do Ensino (PAE): Universi-

dade de São Paulo Escola de Enfermagem
Fernanda Carini da Silva (titular) e Michele Nakahara Melo 

(suplente). 41 Eleita - Eleita
08 Eleita Nulos
02 Eleita Brancos
Não houve inscrição para representações na Comissão 

Coordenadora do Programa de Mestrado Profissional - 
MPAPS.

O termo inicial do mandato, que será de um ano, passará a 
vigorar a partir da publicação desse informe no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.

 ESCOLA POLITÉCNICA

 Retificação do D.O. de 19-10-2019
Na Portaria DIR-2550, de 16-10-2019,
onde se lê:
Da Inscrição
§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de 

inscrição poderão ser encaminhados à Secretaria do Depar-
tamento de Engenharia Mecânica em 11-11-2019. A decisão 
será divulgada na página da Unidade, até às 16 horas do dia 
13-10-2019.

leia-se:
Da Inscrição
§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de 

inscrição poderão ser encaminhados à Secretaria do Depar-
tamento de Engenharia Mecânica em 11-11-2019. A decisão 
será divulgada na página da Unidade, até às 16 horas do dia 
13-11-2019.

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE 
QUEIROZ

 Resumo de Convênio
Convênio Acadêmico Internacional entre a Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz”, da Universidade de São Paulo, 
e a Universidade Politécnica de Puebla (UPPue) - México.

Processo: 018101050116.
Objeto: Promover a cooperação acadêmica nas áreas de 

mútuo interesse.
Vigência: 22-10-2019 a 21-10-2024
Data da assinatura: 22-10-2019

 FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

 Extrato de Convênio
Processo: 19.1.1006.9.6
Convênio que celebra à Universidade de São Paulo com a 

interveniência da Faculdade de Ciências Farmacêuticas – FCF e 
a Diagnósticos da América S.A.

Objeto de convênio: Estágio de graduação.
Vigência: 08-10-2019 a 07-10-2024.
 Extrato de Convênio
Processo: 19.1.1016.9.1.
Convênio que celebra à Universidade de São Paulo com a 

interveniência da Faculdade de Ciências Farmacêuticas - FCF e 
a Astellas Farma Brasil Importação e Distribuição de Medicma-
netos Ltda.

Objeto de convênio: Estágio de graduação.
Vigência: 21-10-2019 a 20-10-2024.

coletivo regular de passageiros não permitido ou autorizado 
pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCR/2716/19

APAV DATA DA PLACA DO PROPRIETÁRIO/
 INFRAÇÃO VEÍCULO CONDUTOR

54544-E 18-10-2019 CCH 1889 PHD SISTEMAS E COM.DE
   SUPPRIMENTOS P.
   INFORMATICA LTDA

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar 
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse 
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCF/2717/19

APAV-F DATA DA PLACA DO PROPRIETÁRIO/
 INFRAÇÃO VEÍCULO CONDUTOR

54540-E 17-10-2019 ADR 6727 TERRAM ENGENHARIA DE
    INFRAESTRUTURA LTDA

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a 
publicação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade 
de Apreensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao 
Decreto 19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 
de 03/06/88 e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos 
Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu 
artigo 28 - executar serviço de transporte coletivo de passagei-
ros de interesse metropolitano sob regime de fretamento, sem 
estar registrado na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCF/2718/19

APAV-F DATA DA PLACA DO PROPRIETÁRIO/
 INFRAÇÃO VEÍCULO CONDUTOR

54539-E 17-10-2019 QQR 6734 UNIDAS S.A.
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 

artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a 
publicação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade 
de Apreensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao 
Decreto 24.675 de 30/01/86, alterado pelo Decreto 27.436 
de 07/10/87, complementados pelos Decretos 41.659 de 
25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 57- executar 
serviço de transporte coletivo regular de passageiros não 
permitido ou autorizado pela Secretaria dos Transportes 
Metropolitanos.

PR-RMSP/TCR/2719/19

APAV DATA DA PLACA DO PROPRIETÁRIO/
 INFRAÇÃO VEÍCULO CONDUTOR

54555-E 22-10-2019 FWY 1869 CARMOSINA CARVALHO 
   CUTRIM

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-7.518, de 24-10-2019

Altera dispositivo da Portaria GR-4.710/2010, que 
dispõe sobre as condições de pagamento nas 
compras e contratos referentes à aquisição de 
materiais ou à prestação de serviços

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos ternos do artigo 
42, I, do Estatuto, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O artigo 4º da Portaria GR-4.710, de 25-2-2010, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 4º - Os pagamentos a serem efetuados pela Univer-
sidade de São Paulo deverão ser executados exclusivamente em 
conta corrente do Banco do Brasil S.A., na forma estabelecida 
pelo Decreto 62.867/2017, de 3-10-2017, excetuando-se as 
situações diferentemente regidas por previsões constitucionais 
e legais, bem como por determinações judiciais e contratuais, 
que obriguem a manutenção dos recursos em outras instituições 
financeiras, ficando, ainda, terminantemente vedada a negocia-
ção da duplicata mercantil na rede bancária ou com terceiros.

Parágrafo único - A existência de registro no Cadin Estadual 
constitui impedimento à efetivação do pagamento, nos ternos 
da Lei Estadual 12.799/2008, combinado com o artigo 7º, § 1º, 
do Decreto Estadual 53.455/2008.” (NR)

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário (Proc. USP 
10.1.3238.1.8).

Portarias do Reitor, de 24-10-2019
Designando:
nos ternos das respectivas alíneas do inciso I e do § 3º 

do artigo 8º da Resolução 6.104/2012, os membros a seguir 
relacionados para comporem o Conselho Estratégico do 
Parque Tecnológico de Ribeirão Preto, a partir de 11-7-2019: 
nos ternos da alínea “a” (ouvida a Pró-Reitoria, de Pesquisa), 
Prof. Dr. Marcos Nogueira Martins (IF), na qualidade de repre-
sentante titular, e Prof. Dr. Sérgio Akira Uyemura (FCFRP), na 
qualidade de representante suplente; nos ternos da alínea 
“b” (ouvida a Agência USP de Inovação), Prof. Dr. Cláudio 
Miguel da Costa Neto (FMRP), na qualidade de representante 
titular, e Prof. Dr. Richard John Ward (FFCLRP), na qualidade 
de representante suplente; nos ternos da alínea “c” (ouvido o 
Conselho do Campus de Ribeirão Preto), Prof. Dr. Luiz Alberto 
Beraldo de Moraes (FFCLRP), em recondução, na qualidade 
de representante suplente; declarando cessados, outrossim, 
os efeitos da Portaria, de 11-7-2019, publicada no D.O. de 
12-7-2019;

nos ternos do inciso IV do artigo 3º da Lei Federal 
10.520/02, combinado com o disposto no inciso IV do artigo 
3º do Decreto Estadual 47.297/02, e alínea “b”, inciso I, 
do artigo 1º da Portaria GR 6.561/14, Maurício Martins de 
Castro (Certificado Fundap 165920), Rodrigo Dias Sanches 
(Certificado Fundap 165921), Márcio Tavares do Nascimen-
to (Certificado Fundap 165334), Wilkizilânia Karla Paiva 
(Certificados Fundap 236393 e 251357) e Munique Câmara 
Neves (Certificados Fundap 305855 e 324558) para atuarem 
como Pregoeiros nos procedimentos licitatórios a serem 
instaurados na Superintendência de Assistência Social da 
USP, através da modalidade de Pregão em ambiente eletrô-
nico e/ou presencial, conforme suas respectivas formações/
capacitações, objetivando a aquisição de bens e serviços 
comuns; para compor a Equipe de Apoio, ficam designados 
Adriano Alves Mendes, Paulo Tadeu Sardinha, Célio José 
de Carvalho Gamba e Mírian Cristina Vieira de Paula; os 
pregoeiros acima designados poderão atuar como suplente 
de Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio; esta Portaria vigorará 
pelo prazo de 1 ano, a contar de 31-10-2019; Proc. USP 
2004.1.320.35.3.

 Transportes 
Metropolitanos
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 POSTO REGIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA 
DE SÃO PAULO

 Despachos do Supervisor, de 24-10-19
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-

tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos 
41.659/97 e 45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo 
relacionados, as multas indicadas, em conformidade com as 
disposições dos referidos Decretos.

Artigo 28
Operar serviço de transporte coletivo de Fretamento, sem 

estar registrado na STM
PR-RMSP/TCF/2708/19
F. J. SANTANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RF AIIPM DATA VALOR

25930/19 2177742-B 16-10-2019 R$ 130,31
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-

tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos 
41.659/97 e 45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo 
relacionados, as multas indicadas, em conformidade com as 
disposições dos referidos Decretos.

Artigo 26, Inciso VII
VEÍCULO PERTENCENTE A EMPRESA REGISTRADA NÃO 

CADASTRADO OU COM VISTORIA VENCIDA
PR-RMSP/TCF/2709/19
BARUEL VAN - EIRELI

RF AIIPM DATA VALOR

25806/19 2177778-E 16-10-2019 R$ 260,61 (REINCIDENTE)
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-

tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos 
41.659/97 e 45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo 
relacionados, as multas indicadas, em conformidade com as 
disposições dos referidos Decretos.

Artigo 28
Operar serviço de transporte coletivo de Fretamento, sem 

estar registrado na STM
PR-RMSP/TCF/2710/19
ABSOLUTA DIVULGAÇOES COMERCIAIS LTDA EPP

RF AIIPM DATA VALOR

25571/19 2176476-D 11-10-2019 R$ 130,31
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 

artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
24.675 de 30/01/86, alterado pelo Decreto 27.436 de 07/10/87, 
complementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 
de 08/08/01, em seu artigo 57- executar serviço de transporte 
coletivo regular de passageiros não permitido ou autorizado 
pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCR/2711/19

APAV DATA DA PLACA DO PROPRIETÁRIO/
 INFRAÇÃO VEÍCULO CONDUTOR

54534-A 17-10-2019 CUC 6460 ROSANA VIEIRA FONSECA
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 

artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar 
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse 
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCF/2712/19

APAV-F DATA DA PLACA DO PROPRIETÁRIO/
 INFRAÇÃO VEÍCULO CONDUTOR

54541-A 17-10-2019 EPI 0731 PAULO SERGIO DE MORAES
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primei-

ro, artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a 
publicação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade 
de Apreensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao 
Decreto 19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 
de 03/06/88, 36.963 de 23/06/93 e 51.396 de 21/12/06, com-
plementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 de 
08/08/01, em seu artigo 28-A - veículo pertencente a empresa 
registrada que não estiver cadastrado ou com selo de vistoria 
vencido

PR-RMSP/TCF/2713/19

APAV-F DATA DA PLACA DO PROPRIETÁRIO/
 INFRAÇÃO VEÍCULO CONDUTOR

54554-A 22-10-2019 GAF 4394 AMPLE LOCADORA DE 
   VEICULOS TRANSPORTES E 
   TURISMO LTDA ME

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar 
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse 
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCF/2714/19

APAV-F DATA DA PLACA DO PROPRIETÁRIO/
 INFRAÇÃO VEÍCULO CONDUTOR

54548-C 21-10-2019 CQH 6640 VALDINEI MARCELO MORAES 
   FERREIRA

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
24.675 de 30/01/86, alterado pelo Decreto 27.436 de 07/10/87, 
complementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 
de 08/08/01, em seu artigo 57- executar serviço de transporte 
coletivo regular de passageiros não permitido ou autorizado 
pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCR/2715/19

APAV DATA DA PLACA DO PROPRIETÁRIO/
 INFRAÇÃO VEÍCULO CONDUTOR

54545-E 18-10-2019 EPT 6978 CARLOS ALBERTO ALVES 
   GOMES

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
24.675 de 30/01/86, alterado pelo Decreto 27.436 de 07/10/87, 
complementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 
de 08/08/01, em seu artigo 57- executar serviço de transporte 

 PROCURADORIA REGIONAL DE CAMPINAS

 Portaria do Procurador do Estado Assistente, de 
24-10-2019

Credenciando, Laura Parisi, RG. 52.508.178-1, como estagiária, 
para exercer, na Procuradoria Regional de Campinas, nos termos da 
Lei 8.906, de 4-7-1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e 
a Ordem dos Advogados do Brasil, fazendo jus, mensalmente, nos 
termos da Resolução PGE 12, de 18-6-2014, à bolsa de 37,4532% do 
valor fixado para o cargo de Procurador do Estado Nível I, da Escala 
de vencimentos instituída pelo artigo 2º da Lei Complementar 724, 
de 15-7-1993, de conformidade com o artigo 9º do Decreto 56.013, 
de 15-7-2010, correndo a despesa no atual exercício, pelo elemento 
339036-13 – Programa do Trabalho 03.092.4001.5843.0000 à conta 
Código local 400114 (Procuradoria Regional de Campinas), do orça-
mento vigente. (Portaria PR/5.G - 31 /2019).

 Comunicado
O Procurador do Estado Chefe da Procuradoria Regional de 

Campinas faz saber que, até o dia 01-11-2019, estão abertas 
as inscrições para o preenchimento de 4 (quatro) vagas para 
compor a Comissão de Concurso para seleção de estagiários 
de Direito na Área do Contencioso Geral para a Seccional de 
Piracicaba da Procuradoria Regional de Campinas.

As inscrições poderão ser feitas pelos Procuradores do 
Estado interessados, independentemente da Área de atuação ou 
da Unidade de classificação, mediante requerimento transmitido 
à servidora Mara Cristina Ferreira da Silva, por intermédio da 
rede NOTES ou por e-mail (marasilva@sp.gov.br), até as 17h do 
dia 01-11-2019. Do requerimento, que deverá seguir o modelo 
anexo, deverão constar, além da finalidade da inscrição, o nome 
do interessado, sua qualificação completa com nº do RG, e a 
Unidade onde está classificado. Também deverá ser inserido 
o seguinte assunto no correio eletrônico: “INSCRIÇÃO PARA 
COMISSÃO DE CONCURSO DE ESTAGIÁRIOS DA SECCIONAL DE 
PIRACICABA DA PROCURADORIA REGIONAL DE CAMPINAS”.

Caso o número de inscritos supere o de vagas disponíveis, 
será realizado sorteio em ato público, no dia 4 de novembro 
de 2019, às 10h, na sede da Regional de Campinas, para a 
escolha dos membros da Comissão, ficando como suplentes 
os remanescentes, na ordem estabelecida pelo sorteio. Um dos 
integrantes da Comissão será obrigatoriamente sorteado dentre 
os procuradores que atuam na unidade interessada no concurso, 
desde que haja algum inscrito nessa circunstância.

Caso o número de inscritos seja insuficiente, serão designa-
dos Procuradores para o exercício da função.

Caberá aos integrantes da Comissão, sob pena de desliga-
mento, entre outras atribuições inerentes ao certame: a) elaborar 
e fazer publicar o edital do concurso; b) elaborar as provas e 
respectivos gabaritos, conforme conteúdo previsto no edital; 
c) divulgar o certame junto às instituições de ensino da região; 
d) providenciar local adequado para a aplicação da prova; e) 
aplicar e corrigir as provas; e) elaborar a lista de classificação 
contendo nome do candidato, nº do RG, nota final e colocação 
obtida; f) conhecer e decidir todos os incidentes decorrentes da 
inscrição e da aplicação e correção das provas; g) elaborar rela-
tório final das atividades desenvolvidas; h) participar de todas as 
reuniões necessárias ao planejamento e realização do concurso 
na Sede da Seccional envolvida. Serão elaboradas atas de todas 
as reuniões, indicando-se a presença ou ausência dos membros.

Dentre os membros da comissão um será designado, pela 
Chefia da Unidade, para exercer a presidência, cabendo-lhe a 
coordenação dos trabalhos.

Outras informações podem ser obtidas na sede da Procura-
doria Regional de Campinas.

MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
Ilustríssimo Senhor Procurador do Estado Chefe da Procura-

doria Regional de Campinas
(nome e qualificação), Procurador(a) do Estado classificado 

na (Unidade de classificação), residente e domiciliado (ende-
reço completo, com telefone para contato), vem requerer sua 
inscrição para integrar a Comissão de Concurso para seleção 
de estagiários de Direito na Área do Contencioso Geral para a 
Seccional de Piracicaba da Procuradoria Regional de Campinas.

Termos em que,
P. Deferimento.
Local e data.
Assinatura do interessado
 Comunicado
O Procurador do Estado Chefe da Procuradoria Regional de 

Campinas faz saber que, até o dia 01-11-2019, estão abertas 
as inscrições para o preenchimento de 4 (quatro) vagas para 
compor a Comissão de Concurso para seleção de estagiários de 
Direito na Área do Contencioso Geral para a Seccional de São 
João da Boa Vista da Procuradoria Regional de Campinas.

As inscrições poderão ser feitas pelos Procuradores do Estado 
interessados, independentemente da Área de atuação ou da 
Unidade de classificação, mediante requerimento transmitido à 
servidora Mara Cristina Ferreira da Silva, por intermédio da rede 
NOTES ou por e-mail (marasilva@sp.gov.br), até as 17h do dia 
01-11-2019. Do requerimento, que deverá seguir o modelo anexo, 
deverão constar, além da finalidade da inscrição, o nome do 
interessado, sua qualificação completa com nº do RG, e a Unidade 
onde está classificado. Também deverá ser inserido o seguinte 
assunto no correio eletrônico: “INSCRIÇÃO PARA COMISSÃO 
DE CONCURSO DE ESTAGIÁRIOS DA SECCIONAL DE SÃO JOÃO 
DA BOA VISTA DA PROCURADORIA REGIONAL DE CAMPINAS”.

Caso o número de inscritos supere o de vagas disponíveis, 
será realizado sorteio em ato público, no dia 4 de novembro 
de 2019, às 10h, na sede da Regional de Campinas, para a 
escolha dos membros da Comissão, ficando como suplentes 
os remanescentes, na ordem estabelecida pelo sorteio. Um dos 
integrantes da Comissão será obrigatoriamente sorteado dentre 
os procuradores que atuam na unidade interessada no concurso, 
desde que haja algum inscrito nessa circunstância.

Caso o número de inscritos seja insuficiente, serão designa-
dos Procuradores para o exercício da função.

Caberá aos integrantes da Comissão, sob pena de desliga-
mento, entre outras atribuições inerentes ao certame: a) elaborar 
e fazer publicar o edital do concurso; b) elaborar as provas e 
respectivos gabaritos, conforme conteúdo previsto no edital; 
c) divulgar o certame junto às instituições de ensino da região; 
d) providenciar local adequado para a aplicação da prova; e) 
aplicar e corrigir as provas; e) elaborar a lista de classificação 
contendo nome do candidato, nº do RG, nota final e colocação 
obtida; f) conhecer e decidir todos os incidentes decorrentes da 
inscrição e da aplicação e correção das provas; g) elaborar rela-
tório final das atividades desenvolvidas; h) participar de todas as 
reuniões necessárias ao planejamento e realização do concurso 
na Sede da Seccional envolvida. Serão elaboradas atas de todas 
as reuniões, indicando-se a presença ou ausência dos membros.

Dentre os membros da comissão um será designado, pela 
Chefia da Unidade, para exercer a presidência, cabendo-lhe a 
coordenação dos trabalhos.

Outras informações podem ser obtidas na sede da Procura-
doria Regional de Campinas.

MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
Ilustríssimo Senhor Procurador do Estado Chefe da Procura-

doria Regional de Campinas
(nome e qualificação), Procurador(a) do Estado classificado 

na (Unidade de classificação), residente e domiciliado (endereço 
completo, com telefone para contato), vem requerer sua inscri-
ção para integrar a Comissão de Concurso para seleção de esta-
giários de Direito na Área do Contencioso Geral para a Seccional 
de São João da Boa Vista da Procuradoria Regional de Campinas.

Termos em que,
P. Deferimento.
Local e data.
Assinatura do interessado
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