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 FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE 
RIBEIRÃO PRETO

 DIRETORIA
 Portaria FCFRP-25, de 26-6-2017

Dispõe sobre a eleição dos representantes dis-
centes de graduação junto ao Conselho Técnico-
Administrativo, Comissão de Graduação, 
Comissão de Cultura e Extensão Universitária, 
Comissão de Relações Internacionais e Conselhos 
dos Departamentos de: Física e Química, Ciências 
Farmacêuticas e Análises Clínicas, Toxicológicas e 
Bromatológicas da FCFRP/USP

A Diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - A escolha da representação discente de gradu-
ação, processar-se-á, nos termos da Seção II do Capítulo II do 
Regimento Geral, em uma única fase, a partir das 12 horas do 
dia 26-07-2017 e se encerrará às 12 horas do dia 27-07-2017, 
por meio de sistema eletrônico de votação e totalização de 
votos, podendo, em caráter excepcional, ser utilizado sistema de 
votação convencional, de acordo com as regras dos artigos 10 
a 14 desta Portaria.

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

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

toral, composta paritariamente por um docente e um discente de 
graduação, além de funcionários técnico administrativos.

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

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

Artigo 3º - Poderão votar e ser votados os alunos regular-
mente matriculados nos cursos de graduação.

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

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

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

a) Conselho Técnico-Administrativo:
- 01 representante discente e respectivo suplente de 

graduação;
b) Departamento de Física e Química:
- 01 representante discente e respectivo suplentes de 

graduação;
c) Departamento de Ciências Farmacêuticas:
- 02 representantes discentes e respectivos suplentes de 

graduação;
d) Departamento de Análises Clínicas, Toxicológicas e 

Bromatológicas
- 02 representantes discentes e respectivos suplentes de 

graduação;
e) Comissão de Graduação:
- 01 representante discente e respectivo suplente de 

graduação;
f) Comissão de Cultura e Extensão Universitária:
- 01 representante discente e respectivo suplente de 

graduação;
g) Comissão de Relações Internacionais:
- 01 representante discente e respectivo suplente de 

graduação.
Artigo 5º - O eleitor poderá votar, no máximo, no número 

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

Artigo 6º - Cessará o mandato do representante discente 
que deixar de ser aluno regular de graduação na Unidade.

DA INSCRIÇÃO
Artigo 7º - O pedido de inscrição por chapa dos candidatos, 

formulado por meio de requerimento, será recebido na Assistên-
cia Técnica Acadêmica a partir da data de divulgação desta Por-
taria, até as 12 horas do dia 10-07-2017, mediante declaração 
de que o candidato é aluno regularmente matriculado no curso 
de graduação da Unidade.

§ 1º - A declaração mencionada no caput deste artigo deve-
rá ser expedida pelo Serviço de Graduação.

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

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página da Unidade, no dia 11-07-
2017.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Assistência Técnica Acadêmica, no 
período de 12 a 21-07-2017. A decisão será divulgada na página 
da Unidade, no dia 24-07-2017.

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais 
deferidos, será definida por sorteio a ser realizado na Assistência 
Técnica Acadêmica, no dia 25-07-2017, às 10 horas, permitida a 
presença de interessados.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 8º - A Comissão Eleitoral encaminhará aos eleitores, 

no dia 26-07-2017, em seu e-mail, o endereço eletrônico do 
sistema de votação e a senha de acesso com a qual o eleitor 
poderá exercer seu voto.

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

DA VOTAÇÃO CONVENCIONAL
Artigo 10 - A votação convencional a que se refere o artigo 

1º supra será realizada no dia 26-07-2017, das 14 às 18 horas 
e no dia 27-07-2017, das 8 às 12 horas, na Seção de Apoio 
Acadêmico da FCFRP.

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

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

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

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

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

DOS RESULTADOS
Artigo 15 - A totalização dos votos da eleição, tanto no 

formato eletrônico como no convencional, será divulgada na 
página da Unidade, no dia 27-07-2017, a partir das 15 horas.

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

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

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

artigo deverá ser encaminhado à Assistência Técnica Acadêmica 
da FCFRP, até às 15 horas do dia 31-07-2017 e será decidido 
pela Direção.

Vigência: 5 (cinco) anos, a partir da data da assinatura
Data da assinatura: 01-05-2017
Termo de Convênio para Realização de Estágio
Processo 17.1.01574.18.1
Interessado: Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/

USP.
Concedente: Finanças FG/A Ltda.
Objeto: O presente convênio objetiva estabelecer as condi-

ções indispensáveis à viabilização de concessão de estágio de 
complementação educacional junto à Concedente de Estágio 
aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de Enge-
nharia da INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

Vigência: 5 (cinco) anos, a partir da data da assinatura
Data da assinatura: 05-05-2017
Termo de Convênio para Realização de Estágio
Processo 17.1.01575.18.8
Interessado: Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/

USP.
Concedente: MUVx Industria Plástica Ltda.
Objeto: O presente convênio objetiva estabelecer as condi-

ções indispensáveis à viabilização de concessão de estágio de 
complementação educacional junto à Concedente de Estágio 
aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de Enge-
nharia da INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

Vigência: 5 (cinco) anos, a partir da data da assinatura
Data da assinatura: 10-05-2017
Termo de Convênio para Realização de Estágio
Processo 17.1.01576.18.4
Interessado: Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/

USP.
Concedente: IBM Brasil – Industria, Maquinas e Serviços 

Ltda.
Objeto: O presente convênio objetiva estabelecer as condi-

ções indispensáveis à viabilização de concessão de estágio de 
complementação educacional junto à Concedente de Estágio 
aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de Enge-
nharia da INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

Vigência: 5 (cinco) anos, a partir da data da assinatura
Data da assinatura: 09-05-2017
Termo de Convênio para Realização de Estágio
Processo 17.1.01577.18.0
Interessado: Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/

USP.
Concedente: Oca Solar Energia Ltda EPP.
Objeto: O presente convênio objetiva estabelecer as condi-

ções indispensáveis à viabilização de concessão de estágio de 
complementação educacional junto à Concedente de Estágio 
aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de Enge-
nharia da INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

Vigência: 5 (cinco) anos, a partir da data da assinatura
Data da assinatura: 01-05-2017
Termo de Convênio para Realização de Estágio
Processo 17.1.01578.18.7
Interessado: Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/

USP.
Concedente: Formula Engenharia Estrutural S/S.
Objeto: O presente convênio objetiva estabelecer as condi-

ções indispensáveis à viabilização de concessão de estágio de 
complementação educacional junto à Concedente de Estágio 
aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de Enge-
nharia da INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

Vigência: 5 (cinco) anos, a partir da data da assinatura
Data da assinatura: 11-05-2017
Termo de Convênio para Realização de Estágio
Processo 17.1.01579.18.3
Interessado: Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/

USP.
Concedente: Andrade Gutierrez Engenharia S/A.
Objeto: O presente convênio objetiva estabelecer as condi-

ções indispensáveis à viabilização de concessão de estágio de 
complementação educacional junto à Concedente de Estágio 
aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de Enge-
nharia da INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

Vigência: 5 (cinco) anos, a partir da data da assinatura
Data da assinatura: 08-05-2017
Termo de Convênio para Realização de Estágio
Processo 17.1.01580.18.1
Interessado: Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/

USP.
Concedente: Escritório Técnico J.R. Andrade S/S Ltda.
Objeto: O presente convênio objetiva estabelecer as condi-

ções indispensáveis à viabilização de concessão de estágio de 
complementação educacional junto à Concedente de Estágio 
aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de Enge-
nharia da INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

Vigência: 5 (cinco) anos, a partir da data da assinatura
Data da assinatura: 17-05-2017
Termo de Convênio para Realização de Estágio
Processo 17.1.01581.18.8
Interessado: Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/

USP.
Concedente: Venturo Análises Ambientais Ltda - EPP.
Objeto: O presente convênio objetiva estabelecer as condi-

ções indispensáveis à viabilização de concessão de estágio de 
complementação educacional junto à Concedente de Estágio 
aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de Enge-
nharia da INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

Vigência: 5 (cinco) anos, a partir da data da assinatura
Data da assinatura: 24-05-2017
Termo de Convênio para Realização de Estágio
Processo 17.1.01578218.4
Interessado: Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/

USP.
Concedente: Construtora Paniquar Ltda EPP.
Objeto: O presente convênio objetiva estabelecer as condi-

ções indispensáveis à viabilização de concessão de estágio de 
complementação educacional junto à Concedente de Estágio 
aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de Enge-
nharia da INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

Vigência: 5 (cinco) anos, a partir da data da assinatura
Data da assinatura: 11-05-2017
Termo de Convênio para Realização de Estágio
Processo 17.1.01583.18.0
Interessado: Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/

USP.
Concedente: Toyota do Brasil Ltda.
Objeto: O presente convênio objetiva estabelecer as condi-

ções indispensáveis à viabilização de concessão de estágio de 
complementação educacional junto à Concedente de Estágio 
aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de Enge-
nharia da INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

Vigência: 5 (cinco) anos, a partir da data da assinatura
Data da assinatura: 02-05-2017
Termo de Convênio para Realização de Estágio
Processo 17.1.01584.18.7
Interessado: Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/

USP.
Concedente: Animallatag Sistemas de Identificação Animal 

Ltda EPP.
Objeto: O presente convênio objetiva estabelecer as condi-

ções indispensáveis à viabilização de concessão de estágio de 
complementação educacional junto à Concedente de Estágio 
aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de Enge-
nharia da INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

Vigência: 5 (cinco) anos, a partir da data da assinatura
Data da assinatura: 03-05-2017

serviço, para assessorá-lo na análise quanto à parte técnica e 
escolha do bem a ser adquirido.

Artigo 5º - Os efeitos desta Portaria vigoram a partir da data 
de sua expedição, pelo prazo de 12 meses, revogando a Portaria 
12, de 07-02-2017, e disposições contrárias.

 Comunicado
Processo Seletivo para Bolsas de Pós-Doutorado.
O Programa de Pós-Graduação em Geotecnia da EESC - USP 

está com processo seletivo aberto para uma (1) bolsa de pós-
-doutorado vinculada ao Programa Nacional de Pós-Doutorado 
(PNPD) da CAPES. Inscrições serão aceitas no período de 27 de 
junho a 7 de julho de 2017. Este edital também está publica-
do no site http://www5.eesc.usp.br/geopos/, onde deverá ser 
consultado.

A participação em programa de pós-doutorado não gera 
vínculo empregatício ou funcional entre a Universidade e o pós-
-doutorando, sendo vedada a extensão de direitos e vantagens 
concedidos aos servidores. Durante o programa de pesquisa, 
o pós-doutorando bolsista em tempo integral terá direito à 
utilização dos serviços sociais e acadêmicos oferecidos pela 
Universidade aos seus docentes, segundo a regulamentação dos 
órgãos competentes.

O período de duração da bolsa será de doze meses, poden-
do ser renovada anualmente até atingir o limite máximo de 60 
(sessenta) meses.

Inscrições
Para se inscrever, os candidatos deverão enviar à Secretaria 

de Pós-Graduação do Departamento de Geotecnia os seguintes 
documentos:

a) Ficha de inscrição, disponível em: http://www5.eesc.usp.
br/geopos/fichapnpd.doc

b) Projeto de pesquisa (Formato FAPESP) em uma das 
linhas de pesquisa do Programa de PósGraduação em Geotecnia 
da EESC-USP, disponível em: http://www5.eesc.usp.br/geopos/
linhas.htm.

c) Cópia do RG. Para estrangeiros, RNE ou protocolo. Estran-
geiros devem também enviar cópia de página do passaporte 
com visto de permanência no Brasil, em vigência, ou protocolo.

d) Cópia do CPF.
e) Declaração de um supervisor, que seja orientador pleno 

de doutorado do Programa de PósGraduação em Geotecnia da 
EESC-USP, de que está ciente e de acordo com o projeto de pes-
quisa do candidato e com as condições do Programa;

f) Currículo Lattes - CNPq - Os candidatos devem compro-
var as informações contidas no currículo enviando cópias das 
respectivas publicações (cópia do artigo e da capa dos anais, 
revista, etc, onde foi publicado), diplomas, termo de concessão 
de bolsa de estudos, etc. Candidatos estrangeiros que não 
possuem currículo Lattes deverão enviar curriculum vitae con-
forme modelo, disponível em: http://www5.eesc.usp.br/geopos/
Modelo%20CV.pdf

g) Comprovante de conclusão de Doutorado (necessário 
para implementação da bolsa) ou comprovante de matrícula em 
programa de doutorado acompanhado de declaração de inten-
ção de defesa com prazo inferior ao prazo máximo para imple-
mentação da bolsa. Título de doutor obtido no exterior deverá 
obter equivalência na USP para a implementação da bolsa.

h) Copia da Tese de Doutorado.
i) Duas cartas de referências em formato livre.
j) Declaração da instituição de ensino ou instituto de 

pesquisa apoiando o pedido de afastamento integral para os 
candidatos com vínculo empregatício no Brasil.

k) Termo de Compromisso, referido pela Portaria CAPES 086 
de 03-07-2013.

l) Declaração de reconhecimento de direitos de propriedade 
intelectual (Anexo III da Resolução 5868 da USP)

A inscrição do candidato só será aceita se a documentação 
estiver completa e for recebida pela Secretaria dentro do prazo 
estabelecido.

Critérios de Seleção
Para efeito de classificação, serão avaliados:
a) Curriculum Vitae, com ênfase para artigos publicados nos 

últimos 5 anos.
b) Projeto de Pesquisa
c) Cartas de Referência
Normas gerais
O candidato selecionado deve dar ciência de que estará 

sujeito ao Regulamento do Programa Nacional de Pós-Doutora-
do (PNPD) da CAPES, à Resolução No. 5868 da Pró-Reitoria de 
Pesquisa da Universidade de São Paulo, de 23-09-2010 (Alterada 
pelas Resoluções Nos. 6016/2011 e 7151/2015), bem como às 
Regras Complementares da Comissão de Pesquisa da EESC para 
Realização de Pós-doutorado.

Além do mais, o candidato estará sujeito às seguintes 
condições:

a) Durante o período de vigência da bolsa, orientar pelo 
menos um Projeto de Iniciação Científica ou Trabalho de Con-
clusão de Curso (TCC).

b) Submeter durante o período de vigência da bolsa pelo 
menos um artigo a um periódico constante da lista publicada no 
site do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia.

Observação: na eventualidade de não submissão do artigo, 
produto do pós-doutorado, apresentar manuscrito na forma de 
submissão e carta do supervisor com provável data de submis-
são, periódico pretendido e razão da não submissão.

c) Caso sejam necessários recursos para o desenvolvimen-
to da pesquisa, submeter juntamente com o supervisor um 
projeto de pesquisa aos órgãos de fomento para obtenção de 
apoio financeiro, no prazo máximo de 90 dias após o aceite 
no Programa.

Informações e contatos
Secretaria de Pós-Graduação - Departamento de Geotec-

nia- EESC/USP
Av. Trabalhador São-Carlense, 400 – Centro - 13566-590 - 

São Carlos - SP
Telefone: (16) 3373-9501
e-mail: ccpgeo@sc.usp.br
 Termo de Convênio para Realização de Estágio
Processo 17.1.01572.18.9
Interessado: Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/

USP.
Concedente: WTA – Watanabe Tecnologia Aplicada Ltda 

- EPP.
Objeto: O presente convênio objetiva estabelecer as condi-

ções indispensáveis à viabilização de concessão de estágio de 
complementação educacional junto à Concedente de Estágio 
aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de Enge-
nharia da INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

Vigência: 5 (cinco) anos, a partir da data da assinatura
Data da assinatura: 02-05-2017
Termo de Convênio para Realização de Estágio
Processo 17.1.01573.18.5
Interessado/Concedente: Escola de Engenharia de São 

Carlos – EESC/USP.
Instituição de Ensino: Universidade Federal de São Carlos.
Objeto: O presente convênio objetiva estabelecer as condi-

ções indispensáveis à viabilização de concessão de estágio de 
complementação educacional junto à Concedente de Estágio 
aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de Gradu-
ação da INSTITUIÇÃO DE ENSINO.

Faixa/Grau Categoria Profissional Emprego Público Docente Responsável Prazo final de Destinação
Superior S1 A Especialista em Laboratório 1132504 Carlos Frederico Martins Menck 31-12-2018

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02-01-2017 (Processo 
USP 2009.1.8954.1.1).

 SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA USP

 Termo Aditivo de Retomada de Execução de Serviços
Contrato 32/2016 - Processo 2016.1.50.82.0.
Contratante: Superintendência do Espaço Físico da USP.
Contratada: Fabecon Engenharia e Construção Civil Ltda.
Tomada de Preços 02/2016: Execução de Serviços para a 

Construção da Torre Externa Metálica para Elevador do Depar-
tamento de Medicina Legal, Ética Médica e Medicina Social e 
do Trabalho - Instituto Oscar Freire da Faculdade de Medicina 
da USP.

Objeto do Aditivo: Retomada da execução dos serviços 
objeto do Contrato 32/2016, suspensa em 10-01-2017. Os 109 
(cento e nove) dias restantes do prazo contratual deverão ser 
contados a partir de 01-06-2017, deslocando para 18-09-2017 a 
nova data de término do Contrato.

Data da Assinatura: 01-06-2017.

 EDITORA DA USP

 Extrato de Contrato de Cessão de Direios de Tradução
Contratante - Editora da USP
Contratado: EDP Sciences
Contrato de edição da obra: “Leçons de Marie Curie"(Aulas 

de Marie Curie) de Isabelle Chavannes.
Vigência - 7 anos a partir da data da assinatura
Data da assinatura - 08-06-2017
Processo: 2016.1.337.91.6

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

 SEÇÃO DE GRADUAÇÃO
 Extrato de Convênio
Convênio – P-Conv 5009
Processo 2017.1.01094.86.4
Convenente: Escola de Artes, Ciências e Humanidades - 

Each/Usp
Conveniada: Plancton Filmes, Educacao e Cultura Ltda. Me
Objeto: Conceder Estágio a Alunos Regularmente Matricu-

lados na Usp, e Que Venham Frequentando, Efetivamente, os 
Cursos da Each/Usp Leste.

Data de Assinatura: 26-06-2017
Vigência: Vigorará, a Partir da Data da Sua Assinatura, pelo 

Prazo de 05 (Cinco) Anos.
 Extrato de Convênio
Convênio – P-Conv 5034
Processo 2017.1.01376.86.0
Convenente: Escola de Artes, Ciências e Humanidades - 

Each/Usp
Conveniada: Digital Pages Publicacoes Eletronicas - Eireli
Objeto: Conceder Estágio a Alunos Regularmente Matricu-

lados na Usp, e Que Venham Frequentando, Efetivamente, os 
Cursos da Each/Usp Leste.

Data de Assinatura: 26-06-2017
Vigência: Vigorará, a Partir da Data da Sua Assinatura, pelo 

Prazo de 05 (Cinco) Anos.
 Extrato de Convênio
Convênio – P-Conv 5095
Processo 2017.1.01651.86.0
Convenente: Escola de Artes, Ciências e Humanidades - 

Each/Usp
Conveniada: Empresa Brasileira de Comunicacao Producao 

Ltda
Objeto: Conceder Estágio a Alunos Regularmente Matricu-

lados na Usp, e Que Venham Frequentando, Efetivamente, os 
Cursos da Each/Usp Leste.

Data de Assinatura: 26-06-2017
Vigência: Vigorará, a Partir da Data da Sua Assinatura, pelo 

Prazo de 05 (Cinco) Anos.
 Extrato de Convênio de Cooperação Acadêmica Inter-

nacional
Processo 2016.1.2072.86.3
E-Convênio:40739
Participes: escola de Artes, Ciências e Humanidades da Uni-

versidade de São Paulo e Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas da Universidade de Lisboa (Portugal)

Objeto: O Convênio Tem por Objeto a Cooperação Acadê-
mica Nas Áreas de Antropologia, Administração Pública, Ciência 
Política, Ciências da Comunicação, Gestão de Recursos Huma-
nos, Relações Internacionais, Sociologia, Serviço Social.

Data de Assinatura: 14-06-2017
Vigência: Vigorará A Partir da Data da Sua Assinatura, pelo 

Prazo de 05(Cinco) Anos, de 14-06-2017 a 13-06-2022.

 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE 
RIBEIRÃO PRETO

 Extrato de Convênio
Processo: 2016.1.401.90.8. Convenente: Faculdade de 

Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, País Portugal. 
Objeto: Promover a cooperação acadêmica entre as instituições 
de ensino superior, em áreas de mútuo interesse. Duração: 
5 anos, a contar da data da assinatura. Data da assinatura: 
22-06-2017.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

 Portaria EESC-57, de 21-6-2017

Dispõe sobre Pregoeiros e Respectiva Equipe de 
Apoio

O Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos, nos 
termos do inciso IV do artigo 3º da Lei Federal 10.520, de 
17-07-2002, combinado com o disposto no inciso IV do artigo 
3º do Decreto Estadual 47.297, de 06-11-2002 e alínea “b”, 
inciso I do artigo da Portaria GR-6.561, de 16-06-2014, baixa 
a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Ficam designados os servidores abaixo, para 
atuarem como Pregoeiros nos procedimentos licitatórios a serem 
instaurados na EESC da USP, através da modalidade de PREGÃO, 
objetivando a aquisição de bens e serviços comuns de valores 
abaixo de R$650.000,00.

Ricardo José Sant’Ana – Certificação FUNDAP 166730
Claudineide Sitta Lopez Linares – Certificação USP 009/2004 

e FUNDAP 140014
José Pepi – Certificação USP 168/2004 e FUNDAP 162112
Célia Regina Ventura Dibo – Certificação USP 153/2006 e 

FUNDAP 166958
Fábio Luís Marques Cappellano – Certificação FAZESP n? 

6016/2016.
Gislaine Kimura Santos Matheus – Certificação FAZESP 

319/2017
Daglene Ferreira de Andrade – Certificação FUNDAP 

166958.
Artigo 2º - Os pregoeiros acima designados poderão atuar 

como suplente de Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio.
Artigo 3º -Os procedimentos licitatórios deverão ser con-

duzidos pelo pregoeiro e no mínimo dois servidores na equipe 
de apoio.

Artigo 4º - Os pregoeiros designados nesta portaria poderão 
convocar, sempre que conveniente, o requisitante do material ou 
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