
72 – São Paulo, 127 (157) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I sábado, 19 de agosto de 2017

Encarregado de Setor Ensino médio completo  Grupo Técnico Básico 4
Contador Chefe Superior completo – Ciências Contábeis Conselho Regional de Contabilidade Grupo Superior Técnico 4
Chefe de Seção Técnica de Biblioteca Superior completo – Biblioteconomia Conselho Regional de Biblioteconomia Grupo Superior Técnico 4
Chefe de Seção de Pessoal Ensino médio completo  Grupo Técnico Básico 4
Supervisor Técnico de Serviço Superior completo A depender das atividades da área Grupo Superior Técnico 4
Supervisor de Serviço Ensino médio completo  Grupo Técnico Básico 4

ANEXO IV
Estruturações hierárquicas possíveis

 

Configurações Segmento subordinado à 
Direção 

Subordinações 
obrigatórias 

Subordinações possíveis Exigências 

1 Divisão Técnica 

Serviço Técnico* Serviço Administrativo Mínimo de 2 segmentos 
* Obrigatório pelo menos 
uma das áreas 

Seção Técnica* Setor Técnico 
 Seção 
 Setor 

2 Divisão 
Serviço Administrativo** Setor Mínimo de 2 segmentos 

** Obrigatório pelo menos 
duas das áreas 

Seção**  
  

3 Serviço Técnico (Chefia) 
Seção Técnica Seção Mínimo de 2 segmentos 

  Setor Técnico 
 Setor 

4 Serviço Técnico 
(Supervisão) 

  Sem mínimo 

4 Seção Técnica  Setor Técnico Sem mínimo 
 Setor 

5 Serviço Administrativo 
(Supervisão) 

Seção Setor Mínimo de 2 segmentos 
  

5 Serviço Administrativo 
(Chefia) 

  Sem mínimo 

6 Seção  Setor Sem mínimo 

Parágrafo único – Nas situações previstas no caput, novos 
segmentos de nível tático também poderão ser criados como 
Assistências Técnicas, desde que observados os requisitos esti-
pulados no artigo 10 para a criação de novas Divisões.

Artigo 2º – Enquanto perdurarem as restrições para aber-
tura de concursos para admissão de servidores técnicos e admi-
nistrativos, poderão ser designados, precariamente, servidores 
que não atendam aos requisitos de enquadramento na carreira, 
desde que, cumulativamente:

I – fique demonstrado que os servidores atendem aos requi-
sitos de formação e de registro profissional;

II – fique demonstrado que a Unidade não possui no quadro 
servidor que atenda a todos os requisitos da função, ressalvados 
os casos em que este já esteja no exercício de outra função de 
estrutura;

III – a Unidade comprove a necessidade absoluta da seg-
mentação organizacional tal como definida.

§ 1º – O disposto no caput e nos incisos I a III aplica-se 
também às substituições.

§ 2º – Na hipótese deste artigo, a implantação da desig-
nação, inclusive as de substituição, só ocorrerá após a prévia 
análise técnica no âmbito da Administração Central, a qual 
verificará a presença dos requisitos previstos nos incisos I a III.

§ 3º – As designações, inclusive as de substituição anterio-
res à edição desta Portaria, que não atendam aos requisitos esti-
pulados no Anexo IV poderão ser mantidas até a sua cessação 
por decisão do Dirigente da Unidade.

Artigo 3º – Retomados os concursos para a admissão de 
servidores técnicos e administrativos, as Unidades priorizarão a 
contratação de pessoal que atenda aos requisitos de designação 
para funções de estrutura existentes em cada uma delas, sob 
pena de cessação das designações realizadas precariamente nos 
termos do artigo anterior.

Artigo 4º – Incumbe ao Departamento de Recursos Huma-
nos (DRH), em conjunto com o Departamento de Finanças (DF), 
desenvolver sistemática de remanejamento de recursos que 
permita a aplicação dos §§ 1º e 2º do artigo 1º da Resolução 
n. 7339/2017.

Artigo 5º – O “valor de referência”, previsto na Resolução 
n. 7339/2017, será reajustado simultaneamente e pelo mesmo 
índice aplicado à tabela de valores de verbas de representação.

Artigo 6º – Todos os trâmites e procedimentos previstos 
nesta Portaria serão realizados exclusivamente por meio de 
sistemas de informática, cabendo ao DRH e ao DF, conjunta-
mente com a Superintendência de Tecnologia da Informação 
(STI), desenvolver, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, as 
ferramentas necessárias.

Parágrafo único – O trâmite eletrônico previsto no artigo 
12 desta Portaria será implementado a partir da entrada em 
funcionamento das ferramentas de que trata o caput.

Artigo 7º – A CODAGE manterá, em lugar acessível às 
Diretorias, preferencialmente nos sistemas referidos no artigo 
anterior, um banco de dados, atualizado semanalmente, com as 
seguintes informações:

I – a porcentagem de acréscimo ou decréscimo de despesas 
com verbas de representação da estrutura organizacional atual 
de cada Unidade, em relação à estrutura vigente na data da 
entrada em vigor da Resolução n. 7339/2017;

II – a porcentagem de acréscimo ou decréscimo do número 
de funções de estrutura do organograma atual de cada Unidade 
em relação à estrutura vigente na data da entrada em vigor da 
Resolução n. 7339/2017;

III – o número de funções de estrutura disponíveis na 
Universidade.

Artigo 8º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

ANEXO I
Estrutura mínima das Unidades

Artigo 10º – Nos casos de pleitos de ampliação da estrutura 
organizacional flexível, a Unidade deverá demonstrar o atendi-
mento dos seguintes requisitos:

I – quanto ao aspecto quantitativo do quadro: possuir 
pessoal em número suficiente para atender aos requisitos de 
criação de novo segmento organizacional, conforme estabele-
cido no Anexo II;

II – quanto ao aspecto qualitativo do quadro: possuir, em 
cada segmentação organizacional proposta, ao menos 2 (dois) 
servidores que atendam à tabela de exigências para designação 
para funções de estrutura constante do Anexo III;

III – quanto à estruturação das novas áreas propostas: 
cumprir, cada área, as exigências mínimas de segmentação 
organizacional previstas no Anexo IV.

Artigo 11 – Aprovada, na Unidade, modificação em sua 
estrutura organizacional flexível, será ela submetida à análise 
técnica prevista na Resolução n. 7339/2017.

§ 1º – A análise referida no caput será realizada por equipe 
técnica instituída no âmbito da Administração Central, a quem 
caberá, mediante a utilização de um roteiro padronizado e sim-
plificado de análise (“check-list”), verificar a conformidade da 
estrutura com os requisitos previstos nesta Portaria.

§ 2º – Eventuais desconformidades serão sucintamente 
relatadas e encaminhadas, por via eletrônica, à Unidade.

§ 3º – Na hipótese do § 2º, a equipe técnica prestará 
assistência à Unidade, a fim de que sejam sanadas, o mais rapi-
damente possível, as desconformidades verificadas.

CAPÍTULO III – DIRETRIZES SOBRE DESIGNAÇÕES PARA 
FUNÇÕES DE ESTRUTURA

Artigo 12 – As designações para funções de estrutura, 
bem como para substituições, são atos de responsabilidade do 
Diretor da Unidade.

§ 1º – Formalizado o ato de designação ou substituição 
pelo Dirigente da Unidade, deverá ser providenciado o imediato 
registro no sistema corporativo próprio pela área de recursos 
humanos da Unidade ou pelo respectivo Centro de Serviços 
Compartilhados em Recursos Humanos, conforme o caso.

§ 2º – O registro no sistema corporativo de recursos huma-
nos deverá ser realizado com antecedência mínima de 5 (cinco) 
dias úteis em relação à data da implantação da designação ou 
do início da substituição.

§ 3º – O cadastro no sistema corporativo será realizado sem 
prejuízo de posterior análise por parte da Administração Central, 
que poderá anular o ato em caso de irregularidade.

§ 4º – A inobservância do prazo fixado no § 2º resultará no 
adiamento da implantação da designação ou substituição, que 
ocorrerá no quinto dia útil após o do registro.

§ 5º – Ficam vedadas, tendo em vista o quanto constante 
dos §§ 2º e 4º, as designações de caráter retroativo, inclusive 
as de substituição.

Artigo 13 – Não poderão ser designados para funções 
de estrutura servidores que não atendam aos requisitos de 
enquadramento, formação ou registro profissional exigidos pela 
função de estrutura, conforme disposto no Anexo III.

§ 1º – A análise de que trata o § 3º do artigo 12 levará em 
consideração também a adequação das atividades desempenha-
das na função de estrutura com a função e/ou a área de atuação 
própria do enquadramento do servidor, de acordo com o Plano 
de Classificação de Funções (PCF).

§ 2º – As restrições previstas no caput e no § 1º aplicam-se 
também nos casos de substituições temporárias dos titulares.

Artigo 14 – Não poderão ser modificadas, no âmbito das 
Unidades, as denominações de funções de estrutura já estabele-
cidas na Universidade de São Paulo.

CAPITULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 1º – As Unidades poderão manter os atuais segmen-

tos organizacionais do nível tático como Assistências Técnicas.

 

 

ANEXO II
Número mínimo de servidores para a criação de novo segmento organizacional
Segmento Número mínimo de servidores
Divisão * 12
Serviço** 10 / 4
Seção 4
Setor 3
* Soma de servidores nas segmentações subordinadas
** Soma de servidores nas segmentações subordinadas / Serviço sem segmentação organizacional
ANEXO III
Diretrizes sobre designações para funções de estrutura

Função de estrutura Formação Registro profissional Enquadramento principal Enquadramento mínimo

Assistente Técnico de Direção IV Superior completo  Grupo Superior Técnico 4
Assistente Técnico de Direção II Superior completo  Grupo Superior Técnico 4
Assistente de Direção Ensino médio completo  Grupo Técnico
Chefe Técnico de Divisão Superior completo A depender das atividades da área Grupo Superior Técnico 4
Chefe de Divisão Ensino médio completo  Grupo Técnico Básico 4
Chefe Técnico de Serviço Superior completo A depender das atividades da área Grupo Superior Técnico 4
Chefe Administrativo de Serviço Ensino médio completo  Grupo Técnico Básico 4
Chefe de Seção Técnica Superior completo A depender das atividades da área Grupo Superior Técnico 4
Chefe de Seção Ensino médio completo  Grupo Técnico Básico 4
Encarregado de Setor Técnico Superior completo A depender das atividades da área Grupo Superior Técnico 4

 CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA 
AGRICULTURA

 Extrato do Termo de Contrato
Processo 2017.1.565.64.2
Contrato 023/2017 – Cena - USP
Compra Direta 106382/2017 – Cena - USP
Contratante: Centro de Energia Nuclear na Agricultura
Contratado: Tam Miranda - Me.
Objeto: Locação de Um Container Marítimo de 20'
Valor Total: R$ 4.524,00
Vigência: 12 Meses
Data da Assinatura: 27-07-2017

 CENTRO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS DA USP

 Comunicado
Processo: 2017.1.150.63.9
Dispensa de Licitação 42/2017
Informo que por um erro administrativo não foi efetuado a 

consolidação da despesa 3021434, em favor da empresa: Davop 
Comercial Eireli – E.P.P, no valor de R$ 910,00.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

 SEÇÃO DE GRADUAÇÃO
 Extrato de Convênio
P-Conv 5416
Processo 2017.1.02069.86.3
Instituição de Ensino: Escola de Artes, Ciências e Humani-

dades - EACH|USP
Concedente: Stefanini Consultoria e Assessoria em Infor-

mática S/A.
Objeto: Conceder estágio a alunos regularmente matricula-

dos na usp, e que venham frequentando, efetivamente, os cursos 
da EACH/USP Leste.

Data de Assinatura: 17-08-2017
Vigência: Vigorará, a partir da data da sua assinatura, pelo 

prazo de 05 anos.

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE 
QUEIROZ

 Extrato de Termo de Contrato
Processo: 17.1.1831.11.7
Parecer PG.P: CJP 2637/14
Contrato 61/2017
Contratante: Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”
Contratada: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

- SENAC
Do Objeto: Curso reparador e montador de computadores 

no período de 07/08 a 29/11/17.
Do Prazo: o contrato terá vigência a partir de sua assinatura 

até 29-11-2017.
Do Valor: R$ 942,00
Data de Assinatura: 02/08/17

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS 
DE RIBEIRÃO PRETO

 Extrato de Contrato
Emissão de Empenho 03408576/2017
Compra 191452/2017 - Ata de Registro de Preços 32/2017
Pregão Eletrônico para Registro de Preços 02/2017 – FEARP
Processo 2017.1.1221.59.9
Contratante: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto.
Contratada: Castel-tur Turismo Ltda - CNPJ. 

00.318.401/0001-94
Objeto: Serviço de transporte sob regime de fretamento 

esporádico
Parecer jurídico: processo 2011.1.20996.1.5 e volumes – 

PG-USP
Crédito orçamentário: 12.392.1043.5306 - Orçamento
Valor contratado: R$ 3.234,00
Prazo de entrega: 7 dias
Condições de Pagamento: 28 dias

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS 
HUMANAS

 Comunicado
Edital ATAC-014-17-CL-Proficiência Lg. Japonesa
Edital de abertura de inscrições para o preenchimento de 02 

vagas para a função de monitor bolsista para o Curso de Língua 
Japonesa e para Provas de Proficiência em Língua Japonesa, 
junto ao Centro de Línguas.

Estarão abertas na Secretaria do Centro de Línguas, na 
Avenida Professor Lineu Prestes, 159, sala 05, Cidade Univer-
sitária Armando de Salles Oliveira, no período de 21-08-2017 a 
11-09-2017, as inscrições para preenchimento de 02 vagas para 
a função de monitor bolsista com o objetivo de desenvolverem 
as seguintes atividades: acompanhar o professor na observação 
das aulas, dar suporte à elaboração do material do Curso Básico, 
participar da elaboração de provas, aplicação de testes de nível 
e divulgar resultados; acompanhar o processo de inscrição dos 
candidatos para provas de proficiência, checar o pagamento dos 
boletos antes das provas, enviar e receber e-mails das secreta-
rias das Unidades no que concernem os procedimentos, datas 

e outras questões referentes as provas. Quanto ao período da 
execução das provas, o monitor deverá: testar, formatar, impri-
mir, aplicar e corrigir as provas, entre outras atividades e, depois 
da aplicação: divulgar gabarito e resultados. Deverá também, 
arquivar as provas.

Poderão candidatar-se à monitoria os alunos regularmente 
matriculados no bacharelado em Letras da FFLCH-USP, que 
tenham concluído o quarto semestre, ou alunos regularmente 
matriculados na Licenciatura em Línguas Orientais ou alunos 
regularmente matriculados nos Programas de Pós-Graduação 
em Língua, Literatura e Cultura, com licenciatura em Letras/
Japonês da FFLCH-USP.

Os monitores selecionados serão remunerados mediante 
bolsa, por 60 horas mensais, com valores de R$ 840,00 - alunos 
dos cursos de Graduação e R$ 1.260,00 - alunos dos cursos de 
pós-graduação, sem vínculo empregatício com a Unidade.

A vigência da bolsa será de seis meses, renováveis, auto-
maticamente, por mais seis meses, permitindo-se, todavia, que 
o aluno que já tenha exercido monitoria se candidate a novo 
processo seletivo.

Todo o processo seletivo obedecerá as disposições contidas 
no Regimento da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Huma-
nas da USP, artigos 67 a 71.

No ato da inscrição, o candidato deverá entregar cópia 
dos seguintes documentos: curriculum vitae, RG, CPF e vínculo 
acadêmico com a Faculdade (histórico escolar e declaração de 
matrícula na graduação e licenciatura do sistema Júpiter ou na 
pós-graduação no Janus). No caso de pós-graduando, anexar 
cópia do curso de licenciatura. Deverá, também, fornecer ende-
reço residencial, endereço eletrônico e telefone para contato.

O processo seletivo consistirá de Análise de Currículo, Entre-
vista e Prova Escrita, em data, horário e local a serem definidos e 
comunicados posteriormente pelo Centro de Línguas.

Ao término do período da monitoria, o aluno deverá 
apresentar ao Centro de Línguas, por intermédio do professor 
responsável, um relatório das atividades desenvolvidas.

O professor responsável pela monitoria poderá, a qualquer 
tempo, solicitar a dispensa do aluno monitor, mediante justi-
ficativa que deverá ser apreciada pelo Conselho do Centro de 
Línguas.

A monitoria também cessará, antes do prazo determinado, 
caso o aluno manifeste, por escrito, seu desinteresse.

 Portarias do Diretor, de 18-8-2017
Homologando:
- a designação dos 10 alunos para exercerem a função de 

monitor bolsista, a partir de 08-08-2017, com a carga horária de 
10 horas semanais trabalhadas sem vínculo empregatício com a 
Faculdade, cujo valor corresponde a

R$400,00 por mês, disciplina FLF0506 Práticas de Leitura e 
Escrita Acadêmicas, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Cicero 
Romão Resende de Araújo, vinculado ao Departamento de 
Ciência Política da FFLCH-USP, nos termos do Edital ATAC-012-
-17-DCP-FLC0506-Graduação, publicado no D.O.de 30-06-2017, 
conforme relacionado abaixo:

01. Guilherme Grané Diniz
02. Maria Larissa Silva Ramos
03. Anna Carolina Martins Ribeiro
04. Rayssa Pereira do Nascimento Mendes
05. Thaina Alves Salerno
06. Beatriz Rossi Martin
07. Liam Correia Inkpin
08. Samanta Esteves Nagem
09. Mariana Varandas Lazzari
10. Perla Sacks Kindi
- a designação dos 10 alunos para exercerem a função de 

monitor bolsista, a partir de 08-08-2017, com a carga horária de 
10 horas semanais trabalhadas sem vínculo empregatício com a 
Faculdade, cujo valor corresponde a

R$400,00 por mês, disciplina FLF0506 Práticas de Leitura e 
Escrita Acadêmicas, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Cicero 
Romão Resende de Araújo, vinculado ao Departamento de 
Ciência Política da FFLCH-USP, nos termos do Edital ATAC-013-
-17-DCP-FLC0506-Pós-Graduação, publicado no D.O.de 19-07-
2017, conforme relacionado abaixo:

01. Mariana Rodrigues Rosell
02. Michele Siqueira
03. Ana Paula Gomes do Nascimento
04. Nathalia Silva Carneiro
05. Max Luiz Gimenes
06. Piero di Cristo Carvalho Detoni
07. Hildon Vital de Melo
08. Mariana Cobuci Schmidt Bastos
09. Felipe Ricardo Borges Lopes
10. Luiz Eduardo Freitas
- a lista de espera de 4 alunos classificados no Edital 

ATAC-012-17-DCP-FLC0506-Graduação, publicado no D.O.de 
30-06-2017, para preenchimento de 10 vagas para a função de 
monitor bolsista, disciplina FLF0506 Práticas de Leitura e Escrita 
Acadêmicas, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Cicero Romão 
Resende de Araújo, vinculado ao Departamento de Ciência 
Política da FFLCH-USP:

1. Bianca Van Steen Mello Laurino
2. Matan Ankava
3. Gabriela de Menezes Barreto
4. Sâmia Graziela Pereira de Souza
- a lista de espera de 6 alunos classificados no Edi-

tal ATAC-013-17-DCP-FLC0506-Pós-Graduação, publicado no 
D.O.de 19-07-2017, para preenchimento de 10 vagas para 
a função de monitor bolsista, disciplina FLF0506 Práticas de 
Leitura e Escrita Acadêmicas, sob a responsabilidade do Prof. Dr. 
Cicero Romão Resende de Araújo, vinculado ao Departamento 
de Ciência Política da FFLCH-USP:
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