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Observações:
a)Os candidatos que estiverem concluindo o curso de 

Mestrado fora da USP e que ainda não possuem o Diploma 
de Mestrado, deverão anexar uma declaração a ser expedida 
pela Universidade de origem, conforme o modelo disponível no 
endereço eletrônico http://pos.fflch.usp.br/node/317 (todos os 
dados devem ser informados).

b)Para os mestrandos USP, após a defesa, o título de 
Mestre é gerado automaticamente pelo Sistema Janus, estando, 
portanto aptos a inscrever-se e serem matriculados no curso 
de Doutorado.

c)No caso de Diploma de Mestre obtido em Universidades 
estrangeiras, o prazo para a obtenção da aprovação da Equiva-
lência do Título junto à USP é o último dia do período reservado 
à matrícula dos alunos ingressantes previsto no Calendário Esco-
lar. O pedido deverá ser solicitado com a devida antecedência 
(instruções em http://pos.fflch.usp.br/node/13261).

2.7.Comprovante de Proficiência em Língua estrangeira (se 
houver). Poderão ser aceitos exames externos com validade de 
até 5 (cinco) anos até a data de inscrição do estudante no exame 
de proficiência aplicado pelo Programa. Somente serão aceitos 
certificados nas línguas alemã, francesa, inglesa e italiana. 
Segue abaixo tabela de equivalência de certificados aceitos:

Tabela de equivalência para o Quadro Europeu Comum de 
Referência para as línguas:

Língua: alemão
Tipo: Goethe-Institut
Nível mínimo exigido (CEFR level B2): Goethe-Zertifikat B2 

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)
Língua:alemão
Tipo: TestDaF
Nível mínimo exigido (CEFR level B2): TDN 3—TDN 4
Língua:inglês
Tipo: IELTS
Nível mínimo exigido (CEFR level B2): 5.5 a 6.5 (5.5 é a 

margem)
Língua:inglês
Tipo: TOEIC
Nível mínimo exigido (CEFR level B2): 400 - 485 (listening) 

385 - 450 (reading)
Língua: inglês
Tipo: TOEFL (IBT)
Nível mínimo exigido (CEFR level B2): 72-94
; 18-23 (reading), 17-21 (listening),20-24 (speaking), 17-23 

(writing)
Língua: inglês
Tipo: TOEFL (ITP)
Nível mínimo exigido (CEFR level B2): 543
Língua: inglês
Tipo: Cambridge exam
Nível mínimo exigido (CEFR level B2): FCE (GRADE B/C);CEA 

(Level B2);
Língua: francês
Tipo: CIEP/Alliance française diplomas
Nível mínimo exigido (CEFR level B2): TCF B2 (B2: Interme-

diário avançado (400 a 499 pontos)/ DELF B2
Língua: italiano
Tipo: CELI
Nível mínimo exigido (CEFR level B2): CELI3
Língua: italiano
Tipo: CILS
Nível mínimo exigido (CEFR level B2): CILS Dois B2(CILS 

DUE – B2)
Língua: italiano
Tipo: PLIDA (Dante Alighieri Society diplomas)
Nível mínimo exigido (CEFR level B2): PLIDA B2
A comprovação da proficiência, mediante apresentação de 

cópia do certificado do exame de proficiência, deve ser feita no 
ato da inscrição. Outros exames e respectivas notas mínimas 
poderão ser analisados pela Comissão Coordenadora do Progra-
ma mediante solicitação do candidato.

Observações:
a)É condição básica, para matrícula no Curso de Pós-

-Graduação da FFLCH – Área de Filosofia, a conclusão do curso 
de graduação.

b)O candidato diplomado somente em curso de curta dura-
ção, ou em cursos livres, não terá direito à inscrição.

c)O aluno que obtiver o título de Mestre e quiser prosseguir 
seus estudos com vistas ao Doutorado deverá submeter-se a 
novo processo seletivo, obedecidas as exigências regulamen-
tares.

ETAPA 2: DA SELEÇÃO
1.Das provas de caráter eliminatório:
1.1.Prova de proficiência em idioma estrangeiro:
a)Para a prova de proficiência o candidato deverá compre-

ender e traduzir um texto filosófico na língua original.
b)A prova terá a duração de 3 horas para uma única pro-

ficiência. Caso o candidato necessite aplicar para duas profici-
ências, esse período será estendido para 6 horas, sendo 3 horas 
para cada idioma aplicado na mesma data;

c)São aceitas somente as línguas inglesa, francesa, alemã e 
italiana, previamente indicada(s) na etapa de inscrição.

d)Para a prova o candidato poderá utilizar dicionários 
impressos.

Observações:
a)A Comissão Coordenadora do Programa não emite certifi-

cado de proficiência da língua prestada na prova.
b)Recomenda-se ao candidato à área Lógica, Filosofia da 

Lógica e Filosofia da Linguagem bons conhecimentos em língua 
inglesa, a despeito da língua específica escolhida pelo candidato 
no momento de sua inscrição para a prova de proficiência.

1.2.Prova dissertativa de avaliação de conhecimentos em 
filosofia:

a)Na prova específica de filosofia, será aferido o domínio 
do candidato em analisar problemas filosóficos. Não haverá 
bibliografia específica para esta prova, à exceção da área de 
Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência (consultar abaixo 
os requisitos específicos);

b)A prova terá a duração de 4 horas;
c)O candidato deverá escolher um entre cinco pontos 

propostos no momento da prova, com exceção dos candidatos 
das áreas de Lógica e de Teoria do Conhecimento que deverão 
responder o ponto específico proposto por essas áreas (consultar 
abaixo os requisitos específicos);

d) O candidato não poderá realizar consultas a 
nenhum tipo de publicação ou anotações.

Requisitos específicos para as provas de conhecimento 
em filosofia

a)Área de Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência
As leituras preparatórias para a prova de filosofia da área 

de Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência devem cobrir 
os seguintes textos:

•Duhem, Pierre. A teoria física: seu objeto e sua estrutura. 
Trad. R.S. Costa. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2014. Ler parte II, caps. 
4-7, pp. 183-317.

•Hacking, Ian. Representar e intervir. Trad. P. Rocha. Rio de 
Janeiro: Ed. UERJ, 2012.

•Popper, Karl R. Textos escolhidos. Org. D. Miller. Trad. V. 
Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto / Ed. PUC-Rio, 2010. Ler 
partes I e II, caps. 1-15, pp. 25-203.

b)Área Lógica, Filosofia da Lógica e Filosofia da Linguagem:
Sobre a prova de conhecimento (mestrado e doutorado): 

os candidatos à área Lógica, Filosofia da Lógica e Filosofia da 
Linguagem devem obrigatoriamente responder às questões 
específicas da área, as quais envolvem conhecimento de con-
ceitos e técnicas básicas de lógica formal clássica (proposicional 
e de predicados).

1.3.Considerações gerais:
a)As provas deverão ser escritas com caneta esferográfica 

de tinta preta ou azul.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS 
HUMANAS

 Comunicado
Edital Pós-Graduação
Estarão abertas, no período de 07 a 11 de agosto, as ins-

crições para o preenchimento de vagas nos cursos de Mestrado 
e de Doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Filo-
sofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo, para INGRESSO NO ANO DE 2018. 
Além dos requisitos gerais do Regimento da Pós-Graduação 
da USP e das Normas e Procedimentos da Pós-Graduação na 
FFLCH (http://pos.fflch.usp.br), o Programa de Pós-Graduação 
em Filosofia faz exigências próprias, especificadas no presente 
Edital, homologado pela Comissão Coordenadora do Programa.

O processo seletivo compreende três etapas: inscrição, 
seleção e matrícula.

ETAPA 1: DA INSCRIÇÃO
As inscrições deverão ser feitas apenas por meio de formu-

lário on-line disponível no endereço eletrônico http://filosofia.
fflch.usp.br/posgraduacao/inscricao/2018, no período de 07 a 
11 de agosto, encerrando-se às 19 horas do dia 11 de agosto 
de 2017.

1. Das vagas:
O Programa de Pós-Graduação em Filosofia disponibiliza 

neste processo de seleção um total de 87 (oitenta e sete) vagas, 
para os cursos de Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto. 
Ao inscrever-se, o candidato indicará a área na qual pretende 
realizar sua pesquisa, com base na relação abaixo:

• História da Filosofia Antiga
• História da Filosofia Medieval
• História da Filosofia Moderna I
• História da Filosofia Moderna II
• História da Filosofia Contemporânea
• Estética
• Ética e Filosofia Política
• Lógica, Filosofia da Lógica e Filosofia da Linguagem
• Teoria das Ciências Humanas
• Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência
Orientadores que participam deste edital:
Alberto Ribeiro Gonçalves de Barros
Alex de Campos Moura
Andréa Mª Altino de Campos Loparic
Caetano Ernesto Plastino
Carlos Alberto Ribeiro de Moura
Carlos Eduardo de Oliveira
Celso Fernando Favaretto
Edelcio Gonçalves de Souza
Eduardo Brandão
Evan Robert Keeling
Homero Silveira Santiago
João Vergílio Gallerani Cuter
Jose Carlos Estêvão
José Raymundo Novaes Chiappin
Leon Kossovitch
Luís César Guimarães Oliva
Luiz Henrique Lopes dos Santos
Luiz Sérgio Repa
Márcio Suzuki
Marco Aurélio Werle
Marcos Barbosa de Oliveira
Marcus Sacrini Ayres Ferraz
Maria das Graças de Souza
Maria Lucia Mello e Oliveira Cacciola
Mario Miranda Filho
Maurício Cardoso Keinert
Maurício de Carvalho Ramos
Milton Meira do Nascimento
Moacyr Ayres Novaes Filho
Oliver Tolle
Osvaldo Frota Pessoa Júnior
Pablo Rubén Mariconda
Pedro Paulo Garrido Pimenta
Renato Janine Ribeiro
Ricardo Nascimento Fabbrini
Ricardo Ribeiro Terra
Rodrigo Bacellar da Costa e Silva
Rolf Nelson Kuntz
Sérgio Cardoso
Silvana de Souza Ramos
Tessa Moura Lacerda
Valter Alnis Bezerra
Observação: Nem todos os professores credenciados do 

programa participam do edital. Eventuais contatos prévios 
com potenciais orientadores não têm nenhum valor para este 
processo seletivo.

2.Documentos exigidos para a inscrição: Os seguintes 
documentos deverão ser digitalizados (frente e verso) de forma 
legível e anexados em formato PDF:

2.1.Comprovantes da Graduação
a)Diploma de Graduação ou, na falta deste, o Certificado 

de Conclusão do Curso Superior, com data de colação de Grau 
(cópia simples; em ambos os casos, todas as faces do documento 
no mesmo arquivo PDF)

b)Histórico Escolar de Graduação (cópia simples) em que 
conste a data da colação de grau.

Observação: O candidato que não tiver concluído Curso 
Superior no ato da inscrição para este processo seletivo deverá 
dar ciência durante o preenchimento do formulário de inscrição 
on-line, pelo qual se compromete a apresentar documento 
comprobatório de colação de grau até o último dia reservado 
à matrícula de ingressantes na pós-graduação da FFLCH/USP, 
previsto no Calendário Escolar a ser divulgado no endereço 
eletrônico: http://pos.fflch.usp.br.

2.2.Projeto de Pesquisa. Deverá ter entre 15 e 25 páginas 
(fontes: Arial, Calibri ou Times New Roman 12, espaçamento 
1,5). Os itens do projeto que serão avaliados são: objetivos, pro-
blemática, justificativa, fundamentação teórico-metodológica da 
investigação e bibliografia.

Na capa do projeto de pesquisa deverá somente constar o 
nome do candidato e área de concentração na qual pretende 
realizar sua pesquisa.

IMPORTANTE: Os projetos e planos de trabalho somente 
serão avaliados pelas Bancas Examinadoras quando da apro-
vação do candidato nas provas de filosofia e de proficiência em 
língua estrangeira.

Observação: É franqueado, exclusivamente aos candidatos 
à área Lógica, Filosofia da Lógica e Filosofia da Linguagem a 
possibilidade de apresentar, em vez de um projeto de pesquisa, 
um plano de trabalho indicando seus estudos prévios na área 
e discorrendo sobre temas e/ou problemas que o interessaram 
especialmente e sobre os quais pretende desenvolver estudo 
aprofundado.

2.3.Currículo Vitae (sem comprovantes) - de preferência o 
CV Lattes, ou similar para estrangeiro;

2.4.Cópia de Carteira de Identidade e do CPF. No caso de 
estudante estrangeiro, anexar cópia do passaporte ou RNE. 
Se o candidato for designado, é obrigatória a apresentação, 
no período da matrícula, do Registro Nacional de Estrangeiros 
(RNE) com data válida.

2.5.Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscri-
ção. A emissão do respectivo boleto estará disponível durante 
o período de inscrição no endereço eletrônico http://pos.fflch.
usp.br/node/317.

2.6.Diploma do Mestrado (só para as inscrições para 
Doutorado dos candidatos que obtiveram seus títulos fora da 
USP). Obrigatório constar do verso do diploma a Portaria de 
Credenciamento da CAPES.

Ribeirão Preto resultará na perda imediata da eficácia da pre-
sente Portaria, implicando o dever de entrega imediata do bem, 
livre e desembaraçado de pessoas e coisas, à administração da 
Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto.

Artigo 8º - A transferência da responsabilidade pela admi-
nistração do imóvel deverá ser formalizada, em termo próprio, 
pela Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto.

Artigo 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 2004.1.1137.53.6).

Portaria GR-6.952, de 27-7-2017
O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 

42, I, do Estatuto, baixado pela Resolução 3.461, de 7-10-1988, 
considerando:

- que os imóveis residenciais pertencentes à Universidade 
de São Paulo, localizados em seus campi, devem ser destinados, 
na medida em que estiverem vagos, preferencialmente, para as 
finalidades relacionadas com o ensino, a pesquisa e a extensão 
de serviços à comunidade, conforme estabelece o artigo 4º da 
Portaria GR 2.449, de 20-04-1989;

- o quanto ponderado no Processo USP 2000.1.650.53.8, 
notadamente quanto à necessidade de instalação de escritório 
técnico para o desenvolvimento de plataforma de pesquisa em 
Medicina Translacional, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O imóvel situado na Rua Clóvis Vieira, 24, 
no Campus USP de Ribeirão Preto, fica destinado para fins 
de instalação de escritório técnico para o desenvolvimento 
de plataforma de pesquisa em Medicina Translacional, sob a 
responsabilidade da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.

Artigo 2º - Tendo em vista que o referido imóvel foi tomba-
do pelo patrimônio histórico e cultural, a Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto somente poderá proceder a alterações ou 
adaptações, mesmo que necessárias para a perfeita execução 
das finalidades para as quais é destinado, mediante prévia e 
expressa autorização da Prefeitura do Campus USP de Ribeirão 
Preto.

Artigo 3º - Todas e quaisquer despesas que recaiam ou 
venham a recair sobre o imóvel, decorrentes das finalidades para 
as quais está sendo destinado, inclusive eventuais alterações, 
adaptações ou benfeitorias nele introduzidas, serão de inteira 
responsabilidade da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
que deverá satisfazê-las às suas expensas, respondendo por 
todos os danos ou prejuízos que venham a ser causados.

Artigo 4º - As despesas relativas aos gastos com o consumo 
de água, energia elétrica e telefone (se existentes) correrão 
por conta da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, sendo 
que o respectivo pagamento deverá ser comprovado, perante 
a Seção de Contabilidade e Finanças da Prefeitura do Campus 
USP de Ribeirão Preto, no momento em que cessar a presente 
destinação.

Artigo 5º - A destinação do imóvel para uso de escritório 
técnico para o desenvolvimento de plataforma de pesquisa em 
Medicina Translacional, sob a responsabilidade da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, perdurará até que haja desis-
tência do imóvel em questão, ou, ainda, até que a presente 
Portaria seja revogada, hipóteses em que o imóvel retornará 
imediatamente à administração da Prefeitura do Campus USP 
de Ribeirão Preto.

Artigo 6º - Todas e quaisquer benfeitorias que vierem a ser 
introduzidas no imóvel reverterão, ao final, ao patrimônio da 
Universidade de São Paulo, não importando a dotação orçamen-
tária utilizada para a realização daquelas, sem que por isso a 
Administração esteja obrigada a ressarci-las, seja a que título for.

Artigo 7º - O desvio de finalidade, ou seja, a utilização 
do imóvel para fins outros que não a instalação de escritório 
técnico para o desenvolvimento de plataforma de pesquisa em 
Medicina Translacional, sob a responsabilidade da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, resultará na perda imediata da 
eficácia da presente Portaria, implicando o dever de entrega 
imediata do bem, livre e desembaraçado de pessoas e coisas, à 
administração da Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto.

Artigo 8º - A transferência da responsabilidade pela admi-
nistração do imóvel deverá ser formalizada, em termo próprio, 
pela Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto.

Artigo 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 2000.1.650.53.8).

 SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Despacho do Superintendente, de 27-7-2017
Ratificando o ato declaratório de inexigibilidade de lici-

tação, de acordo com o artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, e 
alterações posteriores, ressaltando que a responsabilidade pela 
justificativa técnica é do emitente e autorizo a despesa, nos 
termos do inciso II, alínea “h”, da Portaria GR-6561/2014.

Contratada: ERGO 3RX INDUSTRI E COMERCIO DE ELEVA-
DORES LTDA. ME

Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e 
corretiva nos elevadores da marca ERGO instalados no Bloco A1 
do CRUSP - Conjunto Residencial da USP.

Processo USP: 2017.1.263.35.2

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE 
RIBEIRÃO PRETO

 Retificação do D.O. de 15-7-2017
Na publicação, página 59:
Portaria EEFERP-22/2017
Designa servidores para integrarem a Comissão Permanente 

de Licitação, encarregada do julgamento nos procedimentos lici-
tatórios nas modalidades de Convite, Tomada de Preços e Con-
corrência a serem instaurados no âmbito da Escola de Educação 
Física e Esporte de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

Onde se lê:
Artigo 1º: Designar os servidores Aline Patrícia de Oliveira, 

Ana Pratali Bernardi, Daniel Portioli Rolnik, Jardilino Gobbo 
Filho, Agnaldo Veneroso, Adriana Paula Fávaro Rodrigues, Jomar 
Correa de Almeida e Élcio Aparecido de Souza Carlet, para inte-
grarem a Comissão Permanente de Licitação, encarregada do 
julgamento nos procedimentos licitatórios a serem instaurados 
no âmbito da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto da USP, através das modalidades Convite, Tomada de 
Preços e Concorrência, objetivando a aquisição de materiais e/
ou contratação de serviços; contratação de obras e serviços de 
engenharia.

Leia-se:
Artigo 1º: Designar os servidores Aline Patrícia de Oliveira, 

Ana Pratali Bernardi Oliveira, Daniel Portioli Rolnik, Jardilino 
Gobbo Filho, Agnaldo Veneroso, Adriana Paula Fávaro Rodrigues, 
Jomar Correa de Oliveira e Élcio Aparecido de Souza Carlet, para 
integrarem a Comissão Permanente de Licitação, encarregada do 
julgamento nos procedimentos licitatórios a serem instaurados 
no âmbito da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto da USP, através das modalidades Convite, Tomada de 
Preços e Concorrência, objetivando a aquisição de materiais e/
ou contratação de serviços; contratação de obras e serviços de 
engenharia.

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

 Retificação do D.O. de 27-7-2017
Nas Portarias do Diretor de 24-07-2017, onde se lê: "...

Portaria Interna FEA-RP 041/2016, de 06-12- o aluno TARCÍSIO 
GIROLDO SIQUEIRA..." leia-se: "...Portaria Interna FEA-RP 
041/2016, de 06-12-2016 o aluno TARCÍSIO GIROLDO SIQUEI-
RA..."

aprovados os estudos com uso de recursos hídricos superficiais, 
de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade atendimento 
industrial, na Fazendinha da Serra, Rua Veríssimo Rodrigues da 
Silveira, 70, Bairro das Posses, no município de SERRA NEGRA, 
requerida pelo COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL MONREAL LTDA, 
CNPJ 05.919.031/0001-64, observadas as disposições legais e 
regulamentares que disciplinam a matéria.

Captação em nascente - Bacia do Afluente do Ribeirão da 
Prata - Coord UTM (km) - N 7.497,86 - E 323,93 - MC 45 - Vazão 
3,00 m³/h - período 21 h/d - (todos) d/m.

I - Esta autorização não confere a seu titular o direito de uso 
e/ou interferência nos recursos hídricos, tendo validade de até 3 
anos da data de sua publicação.

II - Esta autorização, não desobriga o outorgado, a requerer 
a aprovação municipal, referente à legislação de uso e ocupação 
do solo, e/ou o atendimento a legislação estadual e federal, refe-
rente ao controle de poluição das águas (Lei Estadual 997 e seu 
regulamento), e à proteção ambiental (artigo 2. da Lei 4771/65 
- Código Florestal), para viabilizar este empreendimento.

 Reti-ratificação do D.O.
De 04-12-2009
Autos 9901048 - Extrato de Portaria 2574/2009
Onde se lê: Barramento 1 ... Coord. UTM (km) N 7.408,71 

- E 323,71 ...
Leia-se: Barramento 1 ... Coord. UTM (km) N 7.408,80 - E 

323,05 ...
De 27-07-2017
Processo DAEE 9820891 - Extrato de Portaria 2372/2017
Onde se lê: N. Sequencial 01 - Captação ... Vazão Máximo 

Instantânea 133,20 m³/h - Uso Diário Máximo: Período 24 h/d ...
N. Sequencial 02 - Poço Local 001 ... Vazão Máximo Instan-

tânea 1,00 m³/h - Uso Diário Máximo: Período 20 h/d ...
Leia-se: N. Sequencial 01 - Captação ... Vazão Máximo 

Instantânea 133,20 m³/h - Uso Diário Máximo: Volume 3196,80 
m³ - Período 24 h/d ...

N. Sequencial 02 - Poço Local 001 ... Vazão Máximo Instan-
tânea 1,00 m³/h - Uso Diário Máximo: Volume 20,00 m³ - Período 
20 h/d ...

 Retificação do D.O. de 26-07-2017
Autos 9823898 - Licença
Onde se lê: ... Interessado: Casiano Ricardo Scarpelli ...
Leia-se: ... Interessado: Cassiano Ricardo Scarpelli...

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-6.949, de 27-7-2017

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º - O emprego público 1158805, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR 4588/2009, fica redistribuído da Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia para a Faculdade de Economia, Adminis-
tração e Contabilidade.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11-04-2016 
(Proc. USP 10.1.665.10.1).

Portaria GR-6.950, de 27-7-2017

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º - O emprego público 1161644, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR 4500/2009, fica redistribuído da Coordenadoria de Admi-
nistração Geral/Departamento de Recursos Humanos para a 
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 08-03-2016 
(Proc. USP 11.1.19560.1.2).

Portaria GR-6.951, de 27-7-2017
O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 

42, I, do Estatuto, baixado pela Resolução 3.461, de 7-10-1988, 
considerando:

- que os imóveis residenciais pertencentes à Universidade 
de São Paulo, localizados em seus campi, devem ser destinados, 
na medida em que estiverem vagos, preferencialmente, para as 
finalidades relacionadas com o ensino, a pesquisa e a extensão 
de serviços à comunidade, conforme estabelece o artigo 4º da 
Portaria GR-2.449, de 20-04-1989;

- o quanto ponderado no Processo USP 2004.1.1137.53.6, 
notadamente quanto à necessidade de ampliação do espaço 
físico utilizado pela Seção de Apoio Institucional da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, baixa a seguinte 
Portaria:

Artigo 1º - O imóvel situado na Rua Clóvis Vieira, 40, no 
Campus USP de Ribeirão Preto, fica destinado para fins de insta-
lação da Seção de Apoio Institucional da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto.

Artigo 2º - Tendo em vista que o referido imóvel foi tomba-
do pelo patrimônio histórico e cultural, a Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto somente poderá proceder a 
alterações ou adaptações, mesmo que necessárias para a perfei-
ta execução das finalidades para as quais é destinado, mediante 
prévia e expressa autorização da Prefeitura do Campus USP de 
Ribeirão Preto.

Artigo 3º - Todas e quaisquer despesas que recaiam ou 
venham a recair sobre o imóvel, decorrentes das finalidades para 
as quais está sendo destinado, inclusive eventuais alterações, 
adaptações ou benfeitorias nele introduzidas, serão de inteira 
responsabilidade da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto, que deverá satisfazê-las às suas expensas, 
respondendo por todos os danos ou prejuízos que venham a 
ser causados.

Artigo 4º - As despesas relativas aos gastos com o consumo 
de água, energia elétrica e telefone (se existentes) correrão por 
conta da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto, sendo que o respectivo pagamento deverá ser comprova-
do, perante a Seção de Contabilidade e Finanças da Prefeitura 
do Campus USP de Ribeirão Preto, no momento em que cessar 
a presente destinação.

Artigo 5º - A destinação do imóvel, para uso da Seção 
de Apoio Institucional da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto, perdurará até que haja desistência 
do imóvel em questão, ou, ainda, até que a presente Portaria 
seja revogada, hipóteses em que o imóvel retornará imedia-
tamente à administração da Prefeitura do Campus USP de 
Ribeirão Preto.

Artigo 6º - Todas e quaisquer benfeitorias que vierem a 
ser introduzidas no imóvel reverterão, ao final, ao patrimônio 
da Universidade de São Paulo, não importando a dotação 
orçamentária utilizada para a realização daquelas, sem que 
por isso a Administração esteja obrigada a ressarci-las, seja 
a que título for.

Artigo 7º - O desvio de finalidade, ou seja, a utilização do 
imóvel para fins outros que não a instalação da Seção de Apoio 
Institucional da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
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