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Tel: 12-31595034
11. PERÍODO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO
11.1. O Estágio Pós-Doutoral terá duração de 12 meses.
12. SELEÇÃO
12.1. A avaliação do projeto de pesquisa será feita pela 

comissão avaliadora e incluirá uma apresentação do projeto 
por tempo não superior a 20 min, seguida de arguição por parte 
dos membros da comissão avaliadora. Finda a apresentação e 
arguição do projeto, cada membro da banca avaliadora emitirá 
uma nota de avaliação entre 0 (zero) e 10 (dez) em fichas 
individualizadas. A média das notas atribuídas pelos membros 
da comissão avaliadora representará o item "nota do projeto" 
de cada candidato.

As apresentações dos projetos serão realizadas no dia 
28-11-2016, seguindo a ordem de inscrições, a partir das 8:30h.

12.2. Avaliação do Curriculum Vitae
A avaliação do currículo basear-se-á na apreciação das 

publicações (artigos científicos completos, capítulos de livros, 
livros e patentes) dos últimos 05 (cinco) anos. Serão consi-
derados os manuscritos aceitos para publicação, desde que 
devidamente documentados. A avaliação tomará como base os 
qualificadores dos periódicos publicados pelo “Journal Citation 
Reports” com base na pontuação específica para cada item de 
produção, conforme descrito a seguir:

Publicações em periódicos
Fator de impacto (FI) aferido pelo JCR* ? 12,0 (200 pontos)
FI maior ou igual 4,0 (100 pontos)
FI menor ou igual 3,0 e menor 4,0 (85 pontos)
FI menor ou igual 2,0 e menor 3,0 (70 pontos)
FI maior ou igual 1,2 e maior 2,0 (55 pontos)
FI maior ou igual 0,6 e maior 1,2 (40 pontos)
FI maior ou igual 0,0 e maior 0,6 + Scielo (20 pontos)
Periódicos não qualificados no JCR (não pontuam)
(*) Base de dados "Journal Citation Report" 2015
Livros e capítulos de livros
Capítulos de Livro
Editoras internacionais com corpo editorial (55 pontos)
Editoras nacionais com corpo editorial (40 pontos)
Editoras universitárias e afins (20 pontos)
Outras editoras (não pontua)
Livros organizados ou obra integral
Editoras internacionais com corpo editorial (70 pontos)
Editoras nacionais com corpo editorial (55 pontos)
Editoras universitárias e afins (40 pontos)
Outras editoras (20 pontos)
Patentes
Patente outorgada/concedida (100 pontos)
Patente depositada em parceria com empresa (85 pontos)
Patente depositada com registro (70 pontos)
Produto registrado no órgão competente (70 pontos)
O candidato que obtiver o maior número de pontos seguin-

do os critérios de avaliação do currículo descritos anteriormente 
receberá a nota 10 (dez). Os demais candidatos terão a nota de 
currículo calculada entre 0 (zero) e 10 (dez), proporcionalmente 
à pontuação máxima. As notas mencionadas neste item cor-
responderão à "nota do currículo" que serão empregadas no 
processo classificatório descrito no item 12.3.

12.3. O resultado da avaliação será divulgado no dia 29-11-
2016, na página eletrônica www.eel.usp.br/cpg/bio/index.php. 
A classificação será feita a partir de uma nota final que corres-
ponderá à média aritmética dos itens "nota do projeto" e "nota 
do currículo". Os critérios de desempate serão: 1º) candidato 
que obteve a maior pontuação no projeto; 2º) candidato com a 
maior soma dos valores de JCR dos artigos publicados ou aceitos 
para publicação; 3º) candidato com a maior soma de pontos no 
item patentes.

Os dois primeiros colocados serão convocados para assinar 
o termo de compromisso. Caso haja desistência, serão realizadas 
convocações subsequentes dos demais candidatos, seguindo a 
ordem decrescente de classificação.

12.4. Os dois primeiros colocados no processo classifi-
catório deverão apresentar os documentos exigidos para a 
implementação das bolsas até o dia 02-12-2016. Caso haja 
a necessidade de chamadas subsequentes, estas serão feitas 
nos dias 05, 06 e 07-12-2016. Os candidatos convocados nas 
chamadas subsequentes deverão apresentar os documentos 
exigidos para a implementação das bolsas até os dias 06, 07 e 
08-12-2016, respectivamente.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do 

processo seletivo, o candidato que:
13.1.1. Prestar declarações ou apresentar documentos 

falsos em quaisquer das etapas da seleção;
12.1.2. Não apresentar toda a documentação requerida nos 

prazos e condições estipuladas neste Edital;
12.1.3. Não confirmar a sua participação no Programa, na 

data especificada neste edital, no caso de ser selecionado;
13.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos 

pela comissão avaliadora.
ANEXO 1
Formulário de Inscrição para Estágio de Pós-Doutoramento
(Não abreviar nomes)
Nome completo: ________________________________

______________________
Filiação:
Pai: __________________________________________

_____________________
Mãe:_________________________________________

__________________
Sexo: ()F ()M; Data de nascimento:____/____/____; Cida-

de: ___________________
Estado: _________________________ Nacionalidade: 

__________________
Naturalizado: ________________________
Estado civil: ___________________________________
Cônjuge: ______________________________________
Candidatos Brasileiros:
R.G. nº: ____________________ Data da emissão: 

____/____/_____ Órgão expedidor: __________
CPF nº: ____________________
Registro Conselho Profissional: ___________________
Título de eleitor nº: ________________ Zona: _________ 

Seção: _____________________
Cert. de reservista nº: _______________ Série: 

_____________ Categoria: ____________________
Candidatos Estrangeiros:
R.N.E. nº: __________________ Data da emissão: 

____/____/_____ Órgão expedidor: ___________
Validade ______________________________________
Todos os candidatos:
E-mail: _______________________________________
Endereço 1 (Brasil): ______________________________

___________________________
_____________________________________________

____________
Cidade: __________________ Estado: ______________
CEP: ___________________ Telefone: _____________
Endereço 2 (Exterior): ___________________________

_______________
____________________________________________

___________
Cidade: ____________________ Estado: _____________

2. ABERTURA DAS INSCRIÇÕES:
2.1. De 17 de Outubro a 18-11-2016 estarão abertas as 

inscrições para seleção de 02 bolsistas PNPD/CAPES junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Industrial (PPG-
-BI). As atribuições de atividades dos bolsistas atenderão aos 
critérios do presente edital e as demandas do PPGBI. A referida 
bolsa é válida por doze meses.

3. DISPOSIÇÕES GERAIS:
3.1. A comissão avaliadora será formada por professores 

credenciados no PPGBI. Não poderão participar da comissão 
avaliadora professores que tenham sido apontados no CV 
LATTES dos candidatos como orientadores e/ou supervisores de 
Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado.

3.2. O processo seletivo para preenchimento das vagas de 
Pós-Doutorado no PPGBI obedecerá às orientações contidas na 
Portaria CAPES 086 de 03-07-2013.

3.3. Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reco-
nhece e aceita as normas estabelecidas neste Edital e no regu-
lamento do Programa de Pós-Graduação ao qual se inscreve.

4. REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CANDIDATOS A BOL-
SISTAS:

4.1. Candidatos, com o título de doutor, quando da imple-
mentação da bolsa, obtido em cursos credenciados pela CAPES 
e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em 
instituição estrangeira, este deverá ser reconhecido pela Comis-
são do Programa de Pós Graduação;

4.2. Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes 
do CNPq ou, se estrangeiro, currículo com histórico de registro 
de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e tecnoló-
gicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico (conforme 
Anexo III da Portaria no 086/2013); além de projetos subvencio-
nados por agências de fomento;

4.3. Não estar aposentado ou em situação equiparada;
4.4. O candidato pode se inscrever em uma das seguintes 

modalidades:
a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador 

de visto temporário, sem vínculo empregatício;
b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo 

empregatício;
c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empre-

gatício em instituições de ensino superior ou instituições públi-
cas de pesquisa.

§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá 
comprovar endereço residencial no exterior no momento da 
submissão da candidatura.

§ 2º Professores substitutos ou com contratos temporários 
poderão ser aprovados na modalidade “a” do inciso IV, sem pre-
juízo de suas atividades de docência, após análise e autorização 
do Programa de Pós-Graduação.

§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “c” deverão 
apresentar comprovação de afastamento da instituição de ori-
gem, por período compatível com o prazo de vigência da bolsa.

§ 4º Os candidatos aprovados na modalidade “c” não pode-
rão realizar o estágio pós doutoral na mesma instituição com a 
qual possuem vínculo empregatício.

5. DA BOLSA
5.1. Serão disponibilizadas DUAS bolsas, com valor fixado e 

pago pela CAPES diretamente ao bolsista. (Portaria 86 da CAPES, 
de 03-07-2013, disponível em http://www.capes.gov.br/bolsas/
bolsas-no-pais/pnpd-capes)

6. OBJETIVO DO ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL
6.1. Capacitar profissionais doutores em nível de pós-

-doutorado para produzir pesquisas e estudos avançados na 
área de Biotecnologia Industrial, inseridos nas linhas de pesqui-
sa do PPGBI/USP.

7. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA 
SELECIONADO

7.1 Realizar a pesquisa prevista no projeto que foi apresen-
tado no processo seletivo;

7.2 Contribuir para o crescimento das linhas de pesquisa 
do PPGBI/USP

7.3 Contribuir nas atividades do Curso de Mestrado/Dou-
torado em Biotecnologia Industrial através da participação em 
bancas, eventos, seminários, grupos de pesquisa.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO BOLSISTA
8.1. Dedicar-se integralmente às atividades de pesquisa 

previstas no projeto proposto.
8.2. Entregar os documentos necessários para a implemen-

tação da bolsa, dentro do prazo estabelecido, sejam eles solici-
tados pelo órgão de fomento e/ou pela secretaria do programa.

8.3. A não entrega da documentação nos prazos devidos 
implicará na desclassificação do candidato.

8.4. Cumprir todas as normas estabelecidas pelo regula-
mento do Programa Nacional de Pós Doutorado.

8.5. O não cumprimento das normas pode acarretar em 
perda da bolsa.

9. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO
9.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo 1);
9.2. Cópias dos documentos: RG, CPF, comprovante de 

quitação eleitoral; documento militar que comprove estar em 
dia com as obrigações militares; se estrangeiro, documento 
de identificação (passaporte ou RNE – Registro Nacional de 
Estrangeiro);

9.3. Cópia autenticada em cartório do Diploma de Douto-
rado (frente e verso), obtido em Programa de Pós-graduação 
credenciado pela CAPES ou documento equivalente;

9.4. Cópias autenticadas do histórico escolar da Graduação 
e da Pós-Graduação (frente e verso);

9.5. Curriculum Vitae documentado (acompanhado de 
cópia dos documentos que comprovem cada item incluído no 
currículo) contendo a produção científica nos últimos cinco anos 
incluindo 2011 e impresso a partir da Plataforma Lattes – CNPq;

9.6. Original e cópia autenticada do comprovante de 
residência;

9.7. Projeto de pesquisa (no máximo 20 páginas em 3 vias) 
assinado pelo bolsista e por um futuro supervisor credenciado 
como docente do PPGBI. O projeto deverá ter conteúdo inserido 
em uma das linhas de pesquisa do PPGBI disponíveis no endere-
ço www.eel.usp.br/cpg/bio/index.php

9.8. Candidatos que se enquadrarem na modalidade “b” 
(item 4.4), deverão apresentar comprovante de endereço resi-
dencial, além dos documentos exigidos nos itens anteriores;

9.9. Candidatos que se enquadrarem na modalidade “c” 
(item 4.4) deverão apresentar comprovação de afastamento 
da instituição de origem, por período compatível com o prazo 
de vigência da bolsa, além dos documentos exigidos nos itens 
anteriores;

9.10. A aprovação da candidatura de professores substi-
tutos ou com contratos temporários em instituições de ensino 
superior ou instituições públicas de pesquisa, sem prejuízo de 
suas atividades, dependerá de análise e aprovação do Programa 
de Pós-Graduação.

10. DA INSCRIÇÃO
10.1. As inscrições deverão ser efetuadas pessoalmente 

pelo interessado, ou por procurador devidamente constituído, 
nos dias úteis do período de 17 de Outubro a 18-11-2016, no 
horário das 08h30 às 11h e das 14h30 às 17h, na secretaria do 
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Industrial (PPG-
-BI) da Escola de Engenharia de Lorena (EEL) da USP.

10.2. As inscrições poderão também ser efetuadas por via 
postal, recomendando, neste caso, a utilização de serviço de 
entrega rápida, apresentando data da postagem não posterior 
ao último dia de inscrição, conforme estabelecido no item 10.1.

10.3. Inscrições com documentação incompleta não serão 
aceitas.

10.4. Endereço para envio:
Escola de Engenharia de Lorena - USP

1º da Portaria GR 6561/14, Sandra Cristina Campos (Certificação 
USP 001/2004) para atuar como Pregoeira no procedimento 
licitatório a ser instaurado no Museu Paulista da USP, através da 
modalidade de PREGÃO em ambiente presencial, objetivando a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de transporte nacional de acervo museológico tridimensional 
pertencente ao Museu Paulista, Processo USP 16.1.280.33.7; 
para compor a Equipe de Apoio, ficam designados os servidores 
Shirley Ribeiro da Silva, Manuel Rodrigues de Figueiredo Filho, 
Elaine Silva de Brito, Rodrigo Fernandes Arantes, Adilson José 
de Almeida, Fabíola Margoth Zambrano Figueroa de Miranda, 
Valesca Henzel Santini, Luís Antonio Alves e Marcio da Silva 
Pereira; esta Portaria vigorará pelo prazo de 1 ano, a contar da 
data de sua publicação; Proc. USP 2017.1.6.33.3.

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Resolução CoPq 7386, de 17-8-2017

Dispõe sobre a criação de Núcleo de Apoio à 
Pesquisa

O Pró-reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, 
tendo em vista o deliberado pelo Conselho de Pesquisa, em 
sessão realizada em 22-03-2017, pela Comissão de Orçamen-
to e Patrimônio, em sessão realizada em 20-06-2017 e pela 
Comissão de Atividades Acadêmicas, em sessão realizada em 
07-08-2017, baixa a seguinte resolução:

Artigo 1º - Fica criado o Núcleo de Apoio à Pesquisa, 
denominado Núcleo de Pesquisa em Antropologia Evolutiva - 
NAP NAE.

Artigo 2º - O Núcleo de Apoio à Pesquisa de que trata o 
artigo anterior terá prazo de funcionamento previsto de 5 anos, 
devendo sua coordenadoria apresentar relatórios bienais à Pró-
-reitoria de Pesquisa, durante esse período.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação (Proc. 2016.1.262.41.0).

Resolução CoPq 7387, de 17-8-2017

Dispõe sobre a criação de Núcleo de Apoio à 
Pesquisa

O Pró-reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, 
tendo em vista o deliberado pelo Conselho de Pesquisa, em 
sessão realizada em 07-12-2016, pela Comissão de Orçamen-
to e Patrimônio, em sessão realizada em 20-06-2017 e pela 
Comissão de Atividades Acadêmicas, em sessão realizada em 
07-08-2017, baixa a seguinte resolução:

Artigo 1º - Fica criado o Núcleo de Apoio à Pesquisa, 
denominado Núcleo de Apoio à Pesquisa de Sustentabilidade no 
Setor Têxtil e na Moda - NAP-SUSTEXMODA.

Artigo 2º - O Núcleo de Apoio à Pesquisa de que trata o 
artigo anterior terá prazo de funcionamento previsto de 5 anos, 
devendo sua coordenadoria apresentar relatórios bienais à Pró-
-reitoria de Pesquisa, durante esse período.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação (Proc. 2016.1.7823.1.8).

Resolução CoPq 7388, de 17-8-2017

Dispõe sobre a criação de Núcleo de Apoio à 
Pesquisa

O Pró-reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, 
tendo em vista o deliberado pelo Conselho de Pesquisa, em 
sessão realizada em 24-05-2017, pela Comissão de Orçamen-
to e Patrimônio, em sessão realizada em 20-06-2017 e pela 
Comissão de Atividades Acadêmicas, em sessão realizada em 
07-08-2017, baixa a seguinte resolução:

Artigo 1º - Fica criado o Núcleo de Apoio à Pesquisa, 
denominado Núcleo de Apoio à Pesquisa em Imaginologia e 
Ressonância Magnética - NAPIRM.

Artigo 2º - O Núcleo de Apoio à Pesquisa de que trata o 
artigo anterior terá prazo de funcionamento previsto de 5 anos, 
devendo sua coordenadoria apresentar relatórios bienais à Pró-
-reitoria de Pesquisa, durante esse período.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação (Proc. 2017.1.3170.1.0).

Resolução CoPq 7389, de 17-8-2017

Dispõe sobre a criação de Núcleo de Apoio à 
Pesquisa

O Pró-reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, 
tendo em vista o deliberado pelo Conselho de Pesquisa, em 
sessão realizada em 07-12-2016, pela Comissão de Orçamen-
to e Patrimônio, em sessão realizada em 20-06-2017 e pela 
Comissão de Atividades Acadêmicas, em sessão realizada em 
07-08-2017, baixa a seguinte resolução:

Artigo 1º - Fica criado o Núcleo de Apoio à Pesquisa, deno-
minado Núcleo de Apoio à Pesquisa de Longo Prazo - NAPPLP.

Artigo 2º - O Núcleo de Apoio à Pesquisa de que trata o 
artigo anterior terá prazo de funcionamento previsto de 5 anos, 
devendo sua coordenadoria apresentar relatórios bienais à Pró-
-reitoria de Pesquisa, durante esse período.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação (Proc. 2016.1.1337.12.0).

Resolução CoPq 7390, de 17-8-2017

Dispõe sobre a criação de Núcleo de Apoio à 
Pesquisa

O Pró-reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, 
tendo em vista o deliberado pelo Conselho de Pesquisa, em 
sessão realizada em 07-12-2016, pela Comissão de Orçamen-
to e Patrimônio, em sessão realizada em 20-06-2017 e pela 
Comissão de Atividades Acadêmicas, em sessão realizada em 
07-08-2017, baixa a seguinte resolução:

Artigo 1º - Fica criado o Núcleo de Apoio à Pesquisa, deno-
minado Núcleo de Apoio à Pesquisa - USP Cidades.

Artigo 2º - O Núcleo de Apoio à Pesquisa de que trata o 
artigo anterior terá prazo de funcionamento previsto de 5 anos, 
devendo sua coordenadoria apresentar relatórios bienais à Pró-
-reitoria de Pesquisa, durante esse período.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação (Proc. 2016.1.23826.1.8).

Leia-se: ... Interessado: Laerte Agostinho Dainese...
Do D.O. de 1-7-2017
Autos 9310636 – Implantação e Licença
Onde se lê: ...coordenadas UTM Km N 7588,57 – E 463,34 

– MC-51 – vazão 39,00m3/h – período 15h/dia
Leia-se: ... coordenadas UTM Km N 7786,78 – N 211,06 – 

MC-45 – vazão 5,00m3/h – período 20h/d...

 DIRETORIA DA BACIA DO BAIXO TIETÊ

 Despacho do(a) Diretor(a), de 14-8-2017
Declaração Sobre Viabilidade de Implantação de Empreen-

dimento. Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1.630, 
de 30-05-2017, as declarações e as informações constantes do 
requerimento registrado sob Protocolo DAEE n. 12670/2017, 
apresentado por Reata Citrus Agro Indústria Ltda, CNPJ 
24.575.380/0001 – 50, na Diretoria da Bacia do Baixo Tietê e 
do parecer técnico contido no Processo DAEE n. 9709068, decla-
ramos viável a concepção do(s) uso(s) e da(s) interferência(s) 
em recursos hídricos do empreendimento que o(s) demanda, 
localizado no município de Boracéia, conforme abaixo:

- Poço Local 0001 DAEE 187-0050 - Aquífero Serra Geral– 
Coord. Geográficas Latitude S 22° 12’ 16,829” – Longitude o 
48° 47” 32,298” – Vazão Instantânea 18,00 m3/h;

Lançamento Superficial - Córrego do Matão – Coord. 
Geográficas Latitude S 22° 12’ 10,750” – Longitude o 48° 47’ 
15,180” – Vazão Instantânea 14,58 18,00 m3/h. Extrato DVI/BBT 
n. 0004, de 14-08-2017. (4)

 Universidade de 
São Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Resolução 7391, de 17-8-2017

Altera dispositivos da Resolução 7354/2017, que 
baixa disposições complementares regulamenta-
doras dos processos seletivos para a contratação 
de docentes por prazo determinado

O Reitor da Universidade de São Paulo, com fundamento 
no art. 42, IX, do Estatuto, tendo em vista o deliberado pela 
Comissão de Legislação e Recursos, em sessão realizada em 
16-08-2017, baixa a seguinte resolução:

Artigo 1º - O artigo 5º da Resolução 7354, de 27-06-2017, 
passa a ter um parágrafo 1º-A e o § 3º passa a ter a seguinte 
redação:

“§ 1º-A – Não havendo, no Regimento da Unidade, Museu 
ou Instituto Especializado, previsão de prova escrita no concurso 
público para provimento de cargo de Professor Doutor, caberá 
ao Conselho Técnico-Administrativo da Unidade ou ao Conselho 
Deliberativo do Museu ou Instituto Especializado definir, em 
cada processo seletivo, o peso da prova escrita, observando-se 
o limite mínimo de 25% do peso da prova didática e o limite 
máximo equivalente ao dobro do peso da prova didática;

...
§ 3º – As provas escrita e didática, que terão como base o 

programa do processo seletivo, serão realizadas nos termos dos 
artigos 139 e 137 do Regimento Geral, respectivamente. (NR)”

Artigo 2º - A Resolução fica acrescida de um artigo 5º-A, 
com a seguinte redação:

“Artigo 5º-A – Nos processos seletivos realizados com fun-
damento no artigo 9º-A da Resolução 5872/2010, o CTA poderá 
decidir pela concessão de caráter eliminatório à prova escrita, 
devendo essa condição constar do respectivo edital.

§ 1º - Na prova escrita eliminatória, o candidato que obtiver 
nota menor que 7,0 da maioria dos membros da Comissão de 
Seleção estará eliminado do processo seletivo.

§ 2º - Serão submetidos à prova didática apenas os candi-
datos que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 da maioria dos 
membros da Comissão de Seleção na prova escrita eliminatória.

§ 3º - Aplicam-se aos processos seletivos previstos no 
presente artigo as demais disposições dos artigos 5º e 6º desta 
Resolução, notadamente quanto aos procedimentos para a 
realização das provas, aos seus pesos, bem como à nota final e 
à classificação dos candidatos habilitados.”

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. (Prot. 
17.5.1043.1.9)

 Portarias do Reitor, de 17-8-2017
Designando:
nos termos 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 6561/14, Maristela Lopes Moreira (Certificação 
FUNDAP 165470), Marcio da Silva Pereira (Certificação FUNDAP 
164604) e Sandra Cristina Campos (Certificações FUNDAP 
136959 e USP 001/2004) para atuarem como Pregoeiros 
no procedimento licitatório a ser instaurado no Instituto de 
Estudos Brasileiros da USP, através da modalidade de PRE-
GÃO em ambiente eletrônico e/ou presencial, conforme suas 
respectivas formações/capacitações, objetivando a aquisição 
de Estantes Fixas, arquivos deslizantes e acessórios, Processo 
USP 2017.1.118.31.0; para compor a Equipe de Apoio, ficam 
designados os servidores Bianca Maria Abbade Dettino, Daniela 
Piantola, Elisabete Marin Ribas, Maria Iracema da Silva e Mauri-
cio Machado da Silva; os pregoeiros acima designados poderão 
atuar como suplentes de Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio; esta 
Portaria vigorará pelo prazo de 1 ano, a contar da data de sua 
publicação; Proc. USP 2013.1.207.31.9;

nos termos 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 

 Portaria PRP-590, de 15-8-2017

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de destinação de Emprego Público no âmbito do Programa de Concessão de Técnico 
de Nível Superior para Grupos de Excelência (PROCONTES)

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, conforme Portaria GR 4215, de 25/05/09 e considerando a Lei Comple-
mentar 1074, de 11-12-2008, bem como a Portaria GR 4078, de 19-02-2009, baixa a seguinte portaria:

Artigo 1º - Diante da indicação de nova vigência do projeto de pesquisa, fica prorrogado o prazo de destinação de emprego 
público criado pela Lei Complementar 1074/2008, ocupado atualmente pelo servidor Carlos Morais de Oliveira Filho e distribuído 
junto ao Instituto de Química (IQ) pela Portaria PRP-3, de 11-10-2012, para continuar atendendo o Programa de Concessão de 
Técnico de Nível Superior para Grupos de Excelência (PROCONTES), conforme segue:
Faixa / Grau Categoria Profissional Emprego Público Docente Responsável pelo Projeto de Pesquisa Prazo final de Destinação
Superior S1 A Especialista em Laboratório 1131567 João Carlos Setubal 31-10-2017

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 01-08-2017 (Processo 
USP 2014.1.331.46.0).

 EDITORA DA USP

 Despacho do Reitor, de 17-8-2017
Ratificando o ato declaratório de dispensa de licitação, de 

acordo com o artigo 26, da Lei Federal 8.666/93 e alterações 
posteriores, ressaltando que a responsabilidade pela justificativa 
técnica é do servidor que assina a mesma.

Unidade interessada: Editora da Universidade de São Paulo
Processo Contratados:
2017.1.118.91.3 - Universidade Estadual de Campinas - 

UNICAMP
2017.1.117.91.7 - Universidade Estadual de Campinas - 

UNICAMP

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA

 Comunicado
Bolsas Pnpd/Capes - Programa de Pós-Graduação em Bio-

tecnologia Industrial
1. FINALIDADE:
1.1. Abrir as inscrições e estabelecer as condições de sele-

ção para ingresso de bolsistas PNPD/CAPES no Programa de 
Pós-Graduação em Biotecnologia Industrial (PPG-BI) da Escola 
de Engenharia de Lorena (EEL) da USP.
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