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b. Currículo Lattes, conforme item 1.3(d) deste edital; itens 
curriculares presentes na ficha de inscrição, conforme item 
1.3(a) deste edital; e, histórico(s) escolar(es) de curso(s) de 
pós-graduação do candidato, conforme item 1.4(d) deste edital.

c. Intenção de pesquisa (referente ao item 15 da ficha de 
inscrição, conforme item 1.3(a) deste edital).

d. Duas cartas de recomendação enviadas pelos recomen-
dantes, conforme item 1.4(a) deste edital.

e. Pontuação obtida no exame Poscomp, conforme item 
1.4(b) deste edital, ou conceito obtido na disciplina “Análise 
de Algoritmos e Estrutura de Dados (SIN5013)” oferecida pelo 
PPgSI, conforme item 1.4(c) deste edital. Os candidatos que 
possuírem mais de um resultado no exame Poscomp e/ou na 
disciplina SIN5013 serão avaliados com base no melhor resul-
tado obtido.

A cada um dos itens elencados acima, de 2(a) a 2(e), será 
atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) para cada candidato. 
Caso os documentos opcionais referentes ao item 2(d) e 2(e) não 
tenham sido entregues, os mesmos receberão automaticamente 
nota 0 (zero).

Serão elaboradas duas listas de classificação final, uma para 
cada linha de pesquisa do PPgSI, considerando, em cada caso, 
apenas as inscrições realizadas pelos candidatos especificamen-
te naquela linha de pesquisa.

A classificação final será elaborada com base na média 
ponderada calculada da seguinte forma: 25% para o item 2(a); 
25% para o item 2(b); 15% para o item 2(c); 10% para o item 
2(d); e, 25% para o item 2(e).

Serão eliminados os candidatos que não obtiverem nota 
mínima 5,0 (cinco) na média ponderada final calculada como 
definido acima.

3 Disponibilidade de Vagas. Serão selecionados candidatos 
inscritos no curso de mestrado com as melhores notas finais, por 
meio do cálculo da média ponderada, conforme item 2 deste 
edital considerando o número de vagas oferecidas para cada 
semestre de ingresso e para cada linha de pesquisa do PPgSI.

a. O número de vagas oferecidas pelo PPgSI, para cada uma 
de suas linhas de pesquisa, para o primeiro semestre de 2018 
será divulgado no website do PPgSI (http://ppgsi.each.usp.br) no 
período de 30 de outubro a 3 de novembro de 2017.

b. O número de vagas oferecidas pelo PPgSI, para cada uma 
de suas linhas de pesquisa, para o segundo semestre de 2018 
será divulgado no website do PPgSI (http://ppgsi.each.usp.br) no 
período de 30 de abril a 4 de maio de 2018.

3.1 Lista de Espera. Para cada um dos dois períodos pre-
vistos no item 1.1 e para cada uma das linhas de pesquisa do 
PPgSI, após a classificação e a seleção dos candidatos inscritos 
conforme item 2 deste edital, caso haja número de candidatos 
não eliminados superior ao número de vagas disponíveis con-
forme item 3 deste edital, será publicada uma lista de espera. 
A lista de espera obedecerá a ordem de classificação e será 
divulgada juntamente com a lista dos candidatos aprovados 
convocados para matrícula. Os candidatos da lista de espera 
deverão manifestar formalmente interesse de vaga em até 
sete dias após a divulgação da mesma. Os interessados serão 
convocados em caso de desistências. As matrículas dos candi-
datos convocados via lista de espera serão realizadas conforme 
procedimento descrito no item 5 deste edital em período a ser 
definido na convocação.

4 Validade do Resultado da Seleção. O resultado da seleção 
será válido até 30 dias depois do fim do período de matrícula 
conforme previsto no item 5.2 deste edital.

5 Matrícula dos aprovados
5.1 Condições da matrícula. Para a efetivação da matrí-

cula, o candidato deverá ser aprovado no processo seletivo e 
apresentar os documentos exigidos, conforme definidos no item 
5.3 deste edital, no período estipulado no item 5.2 deste edital.

5.2 Período de matrícula
a. A matrícula dos candidatos aprovados no processo 

seletivo do PPgSI, curso de mestrado, para o primeiro semestre 
de 2018, deverá ser realizada em data, horário e local a ser 
divulgado no website do PPgSI (http://ppgsi.each.usp.br) junta-
mente com a divulgação da lista de candidatos aprovados para 
o respectivo período.

b. A matrícula dos candidatos aprovados no processo 
seletivo do PPgSI, curso de mestrado, para o segundo semestre 
de 2018, deverá ser realizada em data, horário e local a ser 
divulgado no website do PPgSI (http://ppgsi.each.usp.br) junta-
mente com a divulgação da lista de candidatos aprovados para 
o respectivo período.

5.3 Documentos exigidos. As matrículas serão efetivadas 
apenas mediante a entrega de todos os documentos listados 
a seguir.

a. Formulários de matrícula (devidamente preenchidos e 
assinados) disponíveis no website do PPgSI (http://ppgsi.each.
usp.br/).

b. Diploma ou certificado de conclusão de curso de gradu-
ação com data de colação de grau anterior à data de matrícula 
(cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do 
original no ato da matrícula).

c. Histórico escolar de curso de graduação (cópia auten-
ticada ou cópia simples com apresentação do original no ato 
da matrícula).

d. Histórico(s) escolar(es) de curso(s) de pós-graduação 
(cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do ori-
ginal no ato da matrícula), se apresentado(s) na inscrição como 
“arquivo anexo, formato PDF”.

e. Certidão de nascimento ou certidão de casamento (cópia 
autenticada ou cópia simples com apresentação do original no 
ato da matrícula).

f. Cédula de identidade (cópia autenticada ou cópia simples 
com apresentação do original no ato da matrícula): RG, para 
candidatos brasileiros; passaporte e RNE – Registro Nacional 
de Estrangeiro (ou comprovante de solicitação de RNE), para 
candidatos estrangeiros.

g. CIC/CPF (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original no ato da matrícula), para candidatos 
brasileiros.

h. Prova de quitação com o serviço militar (cópia autenti-
cada ou cópia simples com apresentação do original no ato da 
matrícula), para candidatos brasileiros do sexo masculino.

i. Título de eleitor (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original no ato da matrícula), para candidatos 
brasileiros.

j. Certidão de quitação eleitoral, impressa do site do TSE 
(http://www.tse.gov.br) (cópia autenticada ou cópia simples com 
apresentação do original no ato da matrícula), para candidatos 
brasileiros.

k. Apenas para candidatos estrangeiros: comprovante de 
visto temporário ou permanente que o autorize a estudar no 
Brasil, podendo ser visto de estudante ou visto do Mercosul 
(cópia autenticada ou cópia simples com apresentação do origi-
nal no ato da matrícula).

l. Os candidatos portadores de necessidades especiais deve-
rão apresentar laudo médico (original e cópia simples), além 
de indicarem o tipo de necessidade e as condições especiais 
requeridas. A solicitação de condições especiais será atendida 
segundo critérios de viabilidade e de razoabilidade.

5.4 Matrícula por procuração. Candidatos impossibilitados 
de efetuar a matrícula pessoalmente poderão constituir um 
representante, bastando, para tanto, emitir autorização por 
escrito e assinada (não necessita ser lavrada em cartório nem 
ter firma reconhecida).

6 Informações complementares
6.1 Responsabilidade pela seleção dos candidatos. O pro-

cesso de avaliação dos candidatos e a divulgação dos resultados 
é de responsabilidade da comissão de seleção, indicada pela 
Comissão Coordenadora de Programa do PPgSI.
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 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

 COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Comunicado
Edital EACH/CPG 039/2017
Seleção de ingressantes para o Programa de Pós-graduação 

em Sistemas de Informação
Abertura de inscrições para seleção ao ingresso no curso 

de mestrado acadêmico do Programa de Pós-graduação em 
Sistemas de Informação (PPgSI) da Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (USP) para 
o primeiro semestre e o segundo semestre de 2018.

1 Inscrições
1.1 Período
a. As inscrições para ingresso no PPgSI da EACH-USP, para 

o primeiro semestre de 2018, estarão abertas de 6 de novembro 
a 26-11-2017.

b. As inscrições para ingresso no PPgSI da EACH-USP, para 
o segundo semestre de 2018, estarão abertas de 7 de maio a 
27-05-2018.

1.2 Forma de envio. Postadas exclusivamente via correio 
eletrônico, até às 23h59 (horário oficial de Brasília) do último 
dia de inscrição, conforme período indicado no item 1.1 deste 
edital. A inscrição deve ser enviada para o endereço eletrônico 
inscricaoppgsi-each@usp.br. No campo assunto da mensa-
gem eletrônica, a seguinte informação deve ser apresentada: 
“\<nome do candidato\> – inscrição no mestrado do PPgSI”, 
onde \<nome do candidato\> deve ser substituído pelo nome 
do respectivo candidato. A confirmação do recebimento da 
inscrição será feita por e-mail e estará sujeita a homologação 
posterior considerando a análise dos documentos enviados. Os 
documentos para a inscrição, a serem enviados como anexo da 
mensagem, devem ser gravados exclusivamente no formato PDF 
e compactados todos em um único arquivo no formato ZIP. O 
tamanho do anexo não deve ultrapassar 10 MB.

1.3 Documentos obrigatórios. Serão aceitas apenas as ins-
crições entregues dentro do período previsto no item 1.1 deste 
edital que estejam devidamente acompanhadas de todos os 
documentos listados a seguir. Inscrições com documentos obri-
gatórios ausentes ou com documentos que contenham partes 
ilegíveis, sem resolução adequada ou sem identificação do nome 
do candidato serão desconsideradas.

a. Ficha de inscrição de “aluno regular” disponível no 
website do PPgSI (http://ppgsi.each.usp.br) (entrega em arquivo 
anexo, formato PDF).

b. Manifestação do candidato, por meio da ficha de inscri-
ção, de exatamente qual das linhas de pesquisa do PPgSI ele 
deseja ingressar. Candidatos que marcarem nenhuma ou mais de 
uma linha de pesquisa serão automaticamente desclassificados.

c. Histórico escolar de curso de graduação (entrega em 
arquivo anexo, formato PDF).

d. Currículo Lattes, produzido pela plataforma Lattes (http://
lattes.cnpq.br), com foto, e atualizado com todas as informações 
acadêmicas e profissionais que o candidato considerar relevan-
tes (entrega em arquivo anexo, formato PDF).

1.4 Documentos opcionais. Os seguintes documentos pode-
rão também ser entregues, dentro do período previsto conforme 
item 1.1 deste edital, para serem avaliados no processo seletivo.

a. Duas cartas de recomendação provenientes de pessoas 
do círculo de trabalho (acadêmico ou industrial) do candidato, 
preenchidas segundo o modelo que consta no website do PPgSI 
(http://ppgsi.each.usp.br) e encaminhadas pelo próprio reco-
mendante, e não pelo candidato (entrega em arquivo anexo, 
formato PDF).

b. Comprovante de realização do “Exame Nacional para 
Ingresso na Pós-graduação em Computação (Poscomp)”, rea-
lizado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) [http://
www.sbc.org.br], com a pontuação obtida (entrega em arquivo 
anexo, formato PDF). O exame deve ter sido realizado nos anos 
de 2016 ou 2017.

c. Comprovante de aprovação na disciplina “Análise de 
Algoritmos e Estrutura de Dados (SIN5013)” oferecida pelo 
PPgSI, com o conceito obtido (entrega em arquivo anexo, 
formato PDF).

d. Histórico(s) escolar(es) de curso(s) de pós-graduação 
(entrega em arquivo anexo, formato PDF).

1.5 Homologação das inscrições. A lista de inscrições 
homologadas e que, portanto, serão objeto de análise da 
comissão de seleção para fins de classificação e seleção assim 
como a lista de inscrições não homologadas e que, portanto, 
serão desconsideradas pela comissão de seleção para fins de 
classificação e seleção serão ambas divulgadas no website do 
PPgSI (http://ppgsi.each.usp.br). Para as inscrições homologa-
das, será divulgado adicionalmente a linha de pesquisa para a 
qual o candidato realizou sua inscrição. Para as inscrições não 
homologadas, será divulgado adicionalmente o motivo para a 
não homologação considerando os critérios definidos nos itens 
1.1 a 1.4 deste edital.

a. Para as inscrições para ingresso no PPgSI da EACH-USP 
referentes ao primeiro semestre de 2018, as listas (de inscrições 
homologadas e de inscrições não homologadas) serão divulga-
das no período de 27 de novembro a 1 de dezembro de 2017.

b. Para as inscrições para ingresso no PPgSI da EACH-USP 
referentes ao segundo semestre de 2018, as listas (de inscrições 
homologadas e de inscrições não homologadas) serão divulga-
das no período de 28 de maio a 1 de junho de 2018.

1.6 Contestação de inscrições não homologadas. Os candi-
datos que se sentirem prejudicados pela não homologação de 
sua inscrição poderão contestar a decisão informando o motivo 
pela não concordância. Em caso de contestação por parte do 
candidato, a comissão de seleção avaliará e decidirá sobre a 
procedência da justificativa apresentada levando em considera-
ção exclusivamente a documentação previamente apresentada 
conforme os itens 1.1 a 1.4 deste edital. A contestação deve 
ser enviada para o endereço eletrônico inscricaoppgsi-each@
usp.br. No campo assunto da mensagem eletrônica, a seguinte 
informação deve ser apresentada: “\<nome do candidato\> – 
contestação de não homologação da inscrição”, onde \<nome 
do candidato\> deve ser substituído pelo nome do respectivo 
candidato. O resultado da análise da contestação será divulgado 
no website do PPgSI (http://ppgsi.each.usp.br).

a. Para as inscrições para ingresso no PPgSI da EACH-USP 
referentes ao primeiro semestre de 2018, as contestações devem 
ser realizadas no período de 4 a 5 de dezembro de 2017 e os 
resultados das contestações serão divulgadas no período de 7 a 
8 de novembro de 2017.

b. Para as inscrições para ingresso no PPgSI da EACH-USP 
referentes ao segundo semestre de 2018, as contestações 
devem ser realizadas no período de 4 a 5 de junho de 2018 e os 
resultados das contestações serão divulgadas no período de 7 a 
8 de junho de 2018.

2 Classificação e seleção dos candidatos inscritos. A seleção 
dos candidatos inscritos para cada um dos dois períodos pre-
vistos no item 1.1 será realizada em fase única, considerando 
a análise dos documentos entregues conforme item 1.3 e item 
1.4 deste edital. Essa fase única é eliminatória e classificatória. 
Poderão ser analisados os seguintes documentos:

a. Histórico escolar de curso de graduação do candidato, 
conforme item 1.3(c) deste edital.

2 – preservar as características físicas e químicas das águas 
subterrâneas, abstendo-se de alterações que possam prejudicar 
as condições naturais dos aquíferos ou a gestão dessas águas;

3 – fazendo uso ou interferência em corpo hídrico super-
ficial, manter a vazão mínima natural a jusante do ponto de 
captação ou interferência;

4 - responder, em nome próprio, pelos danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros em decorrência da manutenção, 
operação ou funcionamento de obras ou serviços, bem como 
pelos que advenham do uso inadequado dos recursos hídricos;

5 - encaminhar, anualmente, à Diretoria de Bacia do DAEE, 
correspondente ao local do uso, a leitura do volume de água 
captado ou extraído, registrado no hidrômetro das captações 
de águas superficiais e subterrâneas, em poços tubulares 
profundos ou em tanques escavados em várzea, conforme o 
Anexo III da Portaria DAEE n. 2292 de 14/12/06, reti-ratificada 
em 18-04-2016.

6 – atender o item 7 ou item 9.9 da Instrução Técnica DPO 
n. 006, atualizada em 14-12-2015, em caso de desativação tem-
porária ou tamponamento do poço, e apresentar na Diretoria de 
Bacia o relatório fotográfico, em até 60 dias.

III- Esta Dispensa não isenta o usuário, do cumprimento da 
legislação federal e estadual ambiental e a legislação municipal 
referente ao uso e ocupação do solo.

IV - A não observância ao estabelecido neste ato, poderá 
caracterizar o usuário como infrator com a conseqüente apli-
cação das penalidades previstas na Portaria DAEE n. 1/98, reti-
-ratificada em 09-03-2016, que regulamentou os artigos 11 a 13 
da Lei Estadual n. 7663/91.

Do D.O. de 2-8-2012
Autos 9406995 – Extrato de Portaria 1689/2012
Onde se lê: Lançamento Superficial... Vazão 70,12 m3/h ...
Lançamento Superficial ... Vazão 0,70 m3/h ...
Leia-se: Lançamento Superficial... Vazão 82,56 m3/h ...
Lançamento Superficial ... Vazão 0,91 m3/h ...
Do D.O. de 29-12-2012
Autos 9400711 – Extrato de Portaria 2882/2012
Onde se lê: Lançamento Superficial ... Vazão 157,42 m3/h ...
Lançamento Superficial ... Vazão 0,70 m3/h ...
Leia-se: Lançamento Superficial ... Vazão 158,18 m3/h ...
Lançamento Superficial ... Vazão 0,72 m3/h ...
Do D.O. de 15-8-2012
Autos 9400694 – Extrato de Portaria 1809/2012
Onde se lê: Lançamento Superficial ... Vazão 18,00 m3/h ...
Leia-se: Lançamento Superficial ... Vazão 23,00 m3/h ...
Do D.O. de 12-5-2017
Autos 9814940, Vol. 2 e 3 – Extrato de Portaria 1457/2017
Onde se lê: Captação Superficial 02 - Ribeirão Icaveta - 

Estrada Municipal Ublado Lolli, s/n, Bairro Igavetá ...
Leia-se: Captação Superficial 02 - Ribeirão Icaveta - Estrada 

Municipal Ubaldo Lolli, s/n, Bairro Igavetá ...
Autos 9814940, Vol. 2 e 3 – Despacho do Sr. Superintenden-

te do DAEE de 11-05-2017 (Dispensa de Outorga)
Onde se lê: Travessia aérea TR01 ... Estrada Municipal Ubla-

do Lolli, s/n, Bairro Igavetá ...
Travessia aérea TR02 ... Estrada Municipal Ublado Lolli, s/n, 

Bairro Igavetá ...
Leia-se: Travessia aérea TR01 ... Estrada Municipal Ubaldo 

Lolli, s/n, Bairro Igavetá ...
Travessia aérea TR02 ... Estrada Municipal Ubaldo Lolli, s/n, 

Bairro Igavetá ...
Do D.O. de 17-3-2017
Autos 9804516 – Informe de Indeferimento do DAEE de 

16-03-2017
Onde se lê: O Processo poderá ser retomado após o atendi-

mento à Notificação BMT n. 292, de 15-07-2016, ...
Leia-se: O Processo poderá ser retomado após o atendimen-

to à Notificação BMT n. 2921 e 2922, de 15-07-2016, ...

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-6.913, de 22-6-2017

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 1204440, Básico B1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR-6390/2013, fica redistribuído da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas para o Departamento de Recursos Humanos - 
Empregos Públicos.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 12.1.1562.9.0).

Portaria GR-6.914, de 22-6-2017

Dispõe sobre alteração do regime de trabalho do 
cargo de Professor Doutor distribuído pela Portaria 
GR-6.834/2017

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

Artigo 1º - Fica alterado, de RDIDP para RTC, o regime de 
trabalho do cargo de Professor Doutor 1233637, distribuído 
junto à Faculdade de Direito, no Departamento de Direito 
Comercial, pela Portaria GR-6.834, de 13-2-2017.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação (Proc. USP 16.1.1178.2.1).

Do D.O. de 18-12-2013
Autos 9400758, Vol. 002 – Extrato de Portaria 3198/2013
Onde se lê: Lançamento Superficial 1 - ETE – Angatuba ... 

Vazão 76,33 m3/h ...
Lançamento Superficial 2 - ETE – Boa Vista ... Vazão 1,13 

m3/h ...
Lançamento Superficial 3 - ETE - Bom Retiro ... Vazão 7,73 

m3/h ...
Leia-se: Lançamento Superficial 1 - ETE – Angatuba ... Vazão 

88,73 m3/h ...
Lançamento Superficial 2 - ETE – Boa Vista ... Vazão 1,34 

m3/h ...
Lançamento Superficial 3 - ETE - Bom Retiro ... Vazão 8,99 

m3/h ...
Do D.O. de 29-3-2017
Autos 9819922 – Despacho do Sr. Superintendente do DAEE 

de 28-03-2017 (Dispensa de Outorga)
Onde se lê: Poço Local-001 DAEE 248-0413 ...
Leia-se: Poço Local-001 DAEE 248-0687 ...
Do D.O. de 25-1-2017
Autos 9822067 – Informe de Indeferimento de Cadastro de 

Usos/Interferências do DAEE de 24-01-2017
Onde se lê: O Processo poderá ser retomado após o 

atendimento à Notificação BMT n. 2.048, de 18-05-2015, com 
apresentação ...

Leia-se: O Processo poderá ser retomado após o aten-
dimento à Notificação BMT n. 2.048, de 18-05-2016, com 
apresentação ...

Do D.O. de 24-2-2017
Autos 9406927 – Extrato de Portaria 2041/2013
Onde se lê: Lançamento Superficial ... Vazão 18,92 m3/h ...
Leia-se: Lançamento Superficial ... Vazão 21,90 m3/h ...
Do D.O. de 18-7-2013
Autos 9401021 – Extrato de Portaria 2040/2013
Onde se lê: Lançamento Superficial ... Vazão 13,34 m3/h ...
Leia-se: Lançamento Superficial ... Vazão 15,07 m3/h ...
Do D.O. de 25-5-2017
Autos 9806872, Vol. 12 – Extrato de Portaria 1557/2017
Onde se lê: Travessia Aérea ... Prazo 10 anos
Leia-se: Travessia Aérea ... Prazo 30 anos
Do D.O. de 14-8-2012
Autos 9407018 – Extrato de Portaria 1794/2012
Onde se lê: Lançamento Superficial ... Vazão 19,93 m3/h ...
Leia-se: Lançamento Superficial ... Vazão 23,32 m3/h ...
Do D.O. de 18-7-2012
Autos 9400664 – Extrato de Portaria 1485/2012
Onde se lê: Lançamento Superficial 01 ... Vazão 49,46 

m3/h ...
Lançamento Superficial 02 ... Vazão 49,46 m3/h ...
Lançamento Superficial 03... Vazão 5,02 m3/h ...
Leia-se: Lançamento Superficial 01... Vazão 56,29 m3/h ...
Lançamento Superficial 02 ... Vazão 565,57,02 m3/h ...
Do D.O. de 20-9-2013
Autos 9400470, Vol. 002 – Extrato de Portaria 2628/2013
Onde se lê: Lançamento Superficial 1 ... Vazão 56,95 m3/h ...
Lançamento Superficial 2... Vazão 1,44 m3/h ...
Leia-se: Lançamento Superficial 1 ... Vazão 63,05 m3/h ...
Lançamento Superficial 2... Vazão 2,58 m3/h ...
Do D.O. de 10-5-2017
Autos 9823546 – Despacho do Sr. Superintendente do DAEE 

de 09-05-2017 (Dispensa de Outorga)
Onde se lê: À vista do § 1. do artigo 1. do Decreto Estadual 

n. 41.258 de 01/11/96, da Portaria DAEE n. 2292 de 14/12/06, 
reti-ratificada em 03/08/12, ...

I - Este ato, Dispensa de Outorga acima autorizado, poderá 
ser revisto pelo DAEE, se ocorrerem as situações previstas nos 
artigos 6. e 8. da Portaria DAEE n. 2292 de 14/12/06, reti-
-ratificada em 03/08/12 ou seja:

a – se os usos e as acumulações que em função da locali-
zação e/ou criticidade da bacia, tornarem-se significativos para 
a gestão de recursos hídricos, quantitativa ou qualitativamente;

b – se os Comitês de Bacias Hidrográficas aprovarem outros 
critérios para usos ou acumulações insignificantes.

II -Fica o usuário obrigado a:
1 - fazendo uso de águas superficiais ou subterrâneas 

destinadas ao consumo humano, atender aos padrões de pota-
bilidade fixados na legislação sanitária;

2 - manter a vazão mínima natural a jusante da captação ou 
interferência no corpo d’água superficial;

3 – em caso de desativação temporária ou tamponamento 
do poço, atender o Artigo 40 do Decreto Estadual n. 32.955 
de 07-02-1991 e apresentar na Diretoria de Bacia o relatório 
fotográfico, em até 60 dias.

III- Esta Dispensa não isenta o usuário, do cumprimento da 
legislação federal e estadual ambiental e a legislação municipal 
referente ao uso e ocupação do solo.

IV - A não observância ao estabelecido neste ato, poderá 
caracterizar o usuário como infrator com a conseqüente apli-
cação das penalidades previstas na Portaria DAEE n. 1/98, que 
regulamentou os artigos 11 a 13 da Lei Estadual n. 7663/91.

Leia-se: À vista do § 1. do artigo 1. do Decreto Estadual n. 
41.258 de 31/10/96, da Portaria DAEE n. 2292 de 14/12/06, reti-
-ratificada em 18-04-2016, ...

I - Este ato, Dispensa de Outorga acima autorizado, poderá 
ser revisto pelo DAEE, se ocorrerem as situações previstas nos 
artigos 6. e 10. da Portaria DAEE n. 2.292 de 14/12/06, reti-
-ratificada em 18-04-2016 ou seja:

a – se os usos e as acumulações, em função da localização 
e/ou criticidade da bacia, tornarem-se significativos para a 
gestão de recursos hídricos, quantitativa ou qualitativamente;

b – se os Comitês de Bacias Hidrográficas, aprovarem outros 
critérios para usos ou acumulações insignificantes.

II -Fica o usuário obrigado a:
1 – manter o recurso hídrico, em condições de atendimento 

aos padrões de potabilidade da água fixados na legislação sani-
tária, efetuando o respectivo cadastro na Vigilância Sanitária, 
quando couber;

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Portaria PRP-578, de 21-6-2017

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de destinação de Emprego Público 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, de acordo com a Portaria GR-4.215, de 25-5-2009, e considerando a Lei 
Complementar 1074, de 11-12-2008, bem como a Portaria GR-4.078, de 19-02-2009, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Diante da indicação de novo projeto de pesquisa, fica prorrogado o prazo de destinação de emprego público criado 
pela Lei Complementar 1074/2008, ocupado atualmente pelo servidor Dennys Reis e distribuído junto ao Instituto de Física (IF) pela 
Portaria PRP-96, de 19-04-2010, 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 1131591 Antonio Martins Figueiredo Neto 30-11-2022

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação (Processo USP 2009.1.9021.1.9 e Prot. USP 17.5.864.1.9).

 MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA

 Comunicado
Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria GR 4.710, 

de 25-02-2010, justificamos que a empresa listada abaixo não teve 
seu pagamento efetuado na data devida por problemas operacio-
nais que impossibilitaram a tramitação normal do processo.

Empresa: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Processo de Contrato 15.1.02199.01.3
Processo de Pagamento 16.1.00127.32.6
Empenho: 2493600

 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
SEÇÃO DE COMPRAS
Retificação do D.O. de 22-6-2017
Pregão Eletrônico 01/2017 – MAC
Processo: 2017.1.153.32.8
Oferta de Compra 102126100582017OC00004
No Edital de Pregão 01/2017 do MAC-USP,
Onde se lê:
“Data do Início do Prazo para Envio da Proposta Eletrônica:
22-06-2017
Data e Hora da Abertura da Sessão Pública:
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