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Artigo 30 - A composição da Comissão Julgadora do Con-
curso de Cargo de Professor Titular deverá obedecer ao disposto 
nos artigos 186 a 189 do Regimento Geral.

Artigo 31 - Será o seguinte o peso de cada prova do Con-
curso de Professor Titular:

I - julgamento de títulos: 6,0 (seis);
II - prova pública oral de erudição: 1,0 (um);
III - prova pública de arguição: 3,0 (três).
§ 1º - A prova pública de arguição prevista no inciso III deste 

artigo constará de defesa de, pelo menos, um dos trabalhos ori-
ginais publicados pelo candidato nos cinco anos imediatamente 
anteriores à inscrição, podendo ainda, a critério da Comissão 
Julgadora, constar de arguição sobre os temas do memorial 
apresentado pelo candidato e sobre temas relativos ao ensino 
da matéria em concurso ou ao ensino superior em geral.

§ 2º - A duração da arguição não excederá 30 minutos por 
examinador, cabendo ao candidato igual prazo para responder.

§ 3º - Na avaliação do memorial, a Comissão Julgadora 
deverá levar em conta as atividades didáticas e as realizações 
no campo do ensino realizadas pelo candidato.

CAPÍTULO VI
Do Corpo Discente
Artigo 32 - As normas para recrutamento e regime de 

atividades do aluno monitor serão estabelecidas pela Comissão 
de Graduação.

Artigo 33 - A indicação de alunos monitores pela Comissão 
de Graduação ficará sujeita à aprovação pelo CTA.

Artigo 34 - São deveres do corpo discente:
I - acatar as normas disciplinares constantes do artigo 94 do 

Estatuto da USP, do Regimento Geral e deste Regimento;
II - acatar as determinações de caráter acadêmico/adminis-

trativo da Diretoria, dos órgãos colegiados, dos docentes e das 
demais autoridades do Instituto de Física de São Carlos;

III - contribuir para a manutenção da ordem e da dignidade 
indispensáveis às atividades universitárias;

IV - comparecer com pontualidade às aulas e a outros 
trabalhos a que estiver obrigado;

V - zelar pelo material escolar que lhe for confiado;
VI - contribuir para a preservação e conservação do patri-

mônio e das instalações da Universidade.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Gerais e Transitórias
Artigo 35 - Os recursos das decisões serão encaminhados ao 

órgão recorrido no prazo de 24 horas.
Artigo 36 - Os casos omissos serão resolvidos pelo CTA ou 

pela Congregação, conforme a área de competência, dando-se 
ciência ao Reitor, quando pertinente.

Artigo 37 - A avaliação quinquenal dos docentes será 
feita de acordo com as premissas da Comissão Permanente de 
Avaliação e suas Câmaras, observados os projetos acadêmicos 
da Unidade, dos Departamentos que a compõem, e ainda de 
seus docentes.

Artigo 38 - As propostas de criação de núcleos de apoio, 
sediados no IFSC, deverão conter a anuência da Congregação, 
no caso da participação de servidores técnicos e administrativos, 
equipamentos de grande porte que lhe pertençam e espaço 
físico.

Artigo 39 - A participação de docentes em núcleos de apoio, 
sediados em outra Unidade, deverá ser autorizada pela Congre-
gação por proposta do respectivo Conselho de Departamento.

Artigo 40 - O Regimento do IFSC poderá ser emendado em 
qualquer tempo, por deliberação da maioria absoluta dos mem-
bros da Congregação, entrando em vigor após aprovação do 
Conselho Universitário, com a edição da competente Resolução, 
baixada pelo Reitor da Universidade de São Paulo.

Artigo 41 - O IFSC é o responsável pelo gerenciamento 
administrativo do Curso Noturno de "Licenciatura em Ciências 
Exatas", e o fará de acordo com as resoluções vigentes emana-
das do Conselho de Graduação.

 GABINETE DO VICE-REITOR

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL
 Departamento de Administração
 DIVISÃO DE MATERIAL
Comunicado
Justificativa. Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da 

Portaria GR 4.710 de 25-02-2010 e suas alterações posteriores, 
justificamos que o pagamento à empresa listada abaixo não 
foi efetuado na data devida por problemas administrativos que 
impossibilitaram a tramitação normal do processo:

EMPRESA: Biovetor Serviços Ltda. - EPP
PROCESSO 2017.1.15081.1.8
EMPENHO: 4214627/2017.

II - a adequação do projeto à área de conhecimento/
especialidade do Departamento, citadas no edital do concurso;

III - a originalidade do projeto e sua viabilidade à luz da 
infraestrutura existente na Unidade.

§ 4º - Cada examinador disporá de até quinze minutos 
para arguir o candidato, assegurado a este igual tempo para 
a resposta.

§ 5º - Se o concurso se processar em uma única fase, as 
provas e seus respectivos pesos são:

I - julgamento do memorial com prova pública de arguição: 
5,0 (cinco);

II - prova didática: 3,0 (três);
III – outra prova: 2,0 (dois).
§ 6º - A escolha da outra prova será proposta pelo Conselho 

do Departamento dentre as modalidades abaixo, devendo essa 
decisão constar do edital de abertura do concurso.

I – escrita;
II – oral projeto;
III – oral palestra.
§ 7º - No ato da inscrição o candidato deverá apresentar 

além dos documentos mencionados nos artigos 121 e 133 do 
Regimento Geral, projeto de pesquisa ou resumo da palestra, 
referidos nos incisos II e III.

§ 8º - A prova escrita será realizada nos termos do artigo 
139 do Regimento Geral e seu parágrafo único.

§ 9º - Caso o Departamento opte pela prova oral projeto, 
constará a mesma de arguição sobre o projeto de pesquisa 
apresentado pelo candidato e terá como objetivos avaliar:

I - o conhecimento científico e experiência prévia sobre o 
tema proposto pelo candidato;

II - a adequação do projeto à área de conhecimento/
especialidade do Departamento, citadas no edital do concurso;

III - a originalidade do projeto e sua viabilidade à luz da 
infraestrutura existente na Unidade.

§ 10 - Cada examinador disporá de até quinze minutos 
para arguir o candidato, assegurado a este igual tempo para 
a resposta.

§ 11 - No caso de o Departamento optar pela prova oral 
palestra, constará a mesma de uma palestra sobre assunto de 
pesquisa apresentado pelo candidato, com base no programa do 
concurso, e terá como objetivos avaliar:

I - o conhecimento científico e experiência prévia sobre o 
tema proposto pelo candidato;

II - a adequação do tema à área de conhecimento/especiali-
dade do Departamento, citadas no edital do concurso;

III - a originalidade do tema e sua viabilidade à luz da 
infraestrutura existente na Unidade.

§ 12 - A duração mínima da prova será de quarenta minutos 
e a máxima de sessenta.

§ 13 - Ao final da palestra, cada membro da comissão 
arguirá o candidato, por quinze minutos, no máximo, cabendo 
ao candidato igual tempo para a resposta.

Artigo 25 - As inscrições para os concursos aos Cargos de 
Professor Doutor serão abertas pelo prazo de sessenta dias.

Artigo 26 - A composição da Comissão Julgadora de 
Concursos de Livre-Docência deverá obedecer ao disposto nos 
artigos 190 a 193 do Regimento Geral.

Artigo 27 - As inscrições para Concurso de Livre-Docência 
estarão abertas durante os meses de março e agosto de cada 
ano.

§ 1º - O edital para as inscrições a que se refere este artigo 
deverá incluir as exigências estatutárias e regimentais da USP.

§ 2º - As inscrições serão feitas com base em disciplinas ou 
conjunto de disciplinas de graduação e/ou de pós-graduação, 
fixadas pela Congregação, ouvidos os Departamentos.

§ 3º - Serão fornecidos aos candidatos inscritos os pro-
gramas da disciplina ou disciplinas sobre as quais versarão as 
provas do concurso e demais exigências.

Artigo 28 - Será o seguinte o peso de cada prova do Con-
curso de Livre-Docência:

I - prova escrita: 1,0 (um);
II - defesa de tese ou de texto que sistematize criticamente 

a obra do candidato ou parte dela: 3,0 (três);
III - prova pública de arguição e julgamento do memorial: 

4,0 (quatro);
IV - avaliação didática: 2,0 (dois).
§ 1º - A avaliação didática prevista no inciso IV constará de 

aula, em nível de pós-graduação, e será realizada de acordo com 
as normas estabelecidas pelo artigo 137 do Regimento Geral.

§ 2º - Na avaliação do memorial, a Comissão Julgadora 
deverá levar em conta as atividades didáticas e as realizações 
no campo do ensino realizadas pelo candidato.

Artigo 29 - No ato da inscrição ao Concurso de Cargo de 
Professor Titular, o candidato deverá apresentar, além do dis-
posto no artigo 150 do Regimento Geral, o título acompanhado 
de um resumo do assunto referente à prova pública oral de 
erudição.

Artigo 14 - A Comissão de Pós-Graduação exercerá as 
atribuições e responsabilidades definidas no Regimento de 
Pós-Graduação.

Artigo 15 - Compõem a Comissão de Pesquisa:
I - dois representantes titulares e respectivos suplentes do 

FCM, eleitos pela Congregação dentre os docentes com o título 
de Doutor, sendo no mínimo um dos titulares pertencente à 
categoria Professor Associado ou Titular;

II - dois representantes titulares e respectivos suplentes do 
FCI, eleitos pela Congregação dentre os docentes com o título 
de Doutor, sendo no mínimo um dos titulares pertencente à 
categoria Professor Associado ou Titular;

III - um representante discente e respectivo suplente eleito 
por seus pares dentre os alunos regularmente matriculados no 
Programa de Pós-Graduação do IFSC, com mandato de um ano, 
permitida uma recondução.

§ 1º - A Comissão de Pesquisa terá um Presidente e um 
Vice-Presidente, respeitando-se o disposto na legislação vigente.

§ 2º - O mandato dos representantes docentes será de 
três anos, permitida a recondução e renovando-se anualmente 
pelo terço.

§ 3º - Por ocasião de sua primeira instalação, a Congregação 
estabelecerá o mandato de seus membros docentes.

Artigo 16 - Compete à Comissão de Pesquisa do IFSC, sem 
prejuízos das atribuições já previstas em Regimento Superior:

I - propor à Congregação ações que fomentem o desenvol-
vimento científico da Unidade;

II - propor critérios para elaboração de projetos de pesquisa 
Institucionais quando solicitados pela Congregação;

III - coordenar a elaboração de projetos institucionais quan-
do solicitados pela Congregação;

IV - emitir pareceres sobre convênios e projetos de pesquisa 
quando solicitados pela Diretoria;

V - informar a Pró-Reitoria de Pesquisa sobre programas 
de Pós-doutoramento após aprovação pelo respectivo Conselho 
Departamental;

VI - receber, estabelecer critérios, analisar e priorizar propos-
tas para implementação de Bolsas Institucionais provenientes de 
órgãos públicos ou privados e que não estejam ligadas à Comis-
são de Graduação e de Pós-Graduação da Unidade.

Artigo 17 - As atividades de Cultura e Extensão Universitária 
do IFSC serão desenvolvidas em conformidade ao estabelecido 
pelos órgãos colegiados superiores e coordenadas pela CCEx.

Artigo 18 - Compõem a Comissão de Cultura e Extensão 
Universitária:

I - dois representantes titulares e respectivos suplentes do 
FCM, eleitos pela Congregação dentre os docentes com o título 
de Doutor, sendo no mínimo um dos titulares pertencente à 
categoria Professor Associado ou Titular;

II - dois representantes titulares e respectivos suplentes do 
FCI, eleitos pela Congregação dentre os docentes com o título 
de Doutor, sendo no mínimo um dos titulares pertencente à 
categoria Professor Associado ou Titular;

III - um docente do IFSC indicado juntamente com seu 
suplente pelo Conselho Deliberativo do Centro de Divulgação 
Científica e Cultural (CDCC);

IV - um representante discente e respectivo suplente, 
eleitos por seus pares, com mandato de um ano, permitida uma 
recondução.

§ 1º - A Comissão de Cultura e Extensão Universitária terá 
um Presidente e um Vice-Presidente, respeitando-se o disposto 
na legislação vigente.

§ 2º - O mandato dos representantes docentes será de 
três anos, permitida a recondução e renovando-se anualmente 
pelo terço.

§ 3º - Por ocasião de sua primeira instalação, a Congregação 
estabelecerá o mandato de seus membros docentes.

CAPÍTULO IV
Dos Departamentos
Artigo 19 - O Departamento, menor fração da estrutura 

universitária para efeitos de organização didático-científica e 
administrativa, será dirigido por:

I - Conselho de Departamento;
II - Chefia do Departamento.
Artigo 20 - O Conselho do Departamento, órgão deliberati-

vo em assuntos de administração, ensino, pesquisa e extensão 
universitária, é constituído por:

I - todos os Professores Titulares do Departamento;
II - cinquenta por cento dos Professores Associados do 

Departamento, assegurado um mínimo de quatro;
III - vinte e cinco por cento dos Professores Doutores do 

Departamento, assegurado um mínimo de três;
IV - representação discente, eleita por seus pares, junta-

mente com respectivos suplentes, equivalente a dez por cento 
do número total de docentes do Conselho, assegurada a repre-
sentação mínima de um estudante de graduação.

§ 1º - Caso a representação discente seja superior a um, 
será assegurada também a presença de um estudante de pós-
-graduação.

§ 2º - O mandato da representação discente é de um ano, 
permitida a recondução.

§ 3º - Os membros mencionados nos incisos II e III serão 
eleitos por seus pares, juntamente com os respectivos suplentes, 
com mandato de dois anos, permitida a recondução.

§ 4º - A eleição dos membros referidos nos incisos II e III 
será feita respeitando-se o disposto nos artigos 218 a 221 do 
Regimento Geral.

Artigo 21 - O Conselho do Departamento elegerá, dentre 
os seus membros, o Chefe e o Vice-Chefe, observado o disposto 
no artigo 55 do Estatuto e nos artigos 213 e 214 do Regimento 
Geral.

Artigo 22 - A competência do Conselho e Chefe do Depar-
tamento obedecerá às disposições contidas nos artigos 45 e 46 
do Regimento Geral.

Parágrafo único - Os casos omissos serão resolvidos pelo 
Chefe do Departamento que dará ciência ao respectivo Conse-
lho, na primeira reunião subsequente.

CAPÍTULO V
Dos Concursos Públicos
Artigo 23 - A composição da Comissão Julgadora do Con-

curso de Cargo de Professor Doutor deverá obedecer ao disposto 
nos artigos 182 a 185 do Regimento Geral.

Artigo 24 - O Concurso de Cargo de Professor Doutor far-se-
-á nos termos das disposições do Regimento Geral, podendo ser 
realizado em uma ou duas fases, devendo essa decisão constar 
do edital de abertura do concurso.

§ 1º - Se o concurso se processar em duas fases, a primeira 
será eliminatória e deverá consistir em prova escrita. Nesse caso, 
o candidato que obtiver nota menor que 7,0 (sete), da maioria 
dos membros da Comissão Julgadora, estará eliminado do 
concurso. No caso de concurso em duas fases, as provas e seus 
respectivos pesos são:

I - prova escrita (eliminatória): 1,0 (um);
II - julgamento do memorial com prova pública de arguição: 

5,0 (cinco);
III - prova didática: 2,0 (dois);
IV - prova oral projeto: 2,0 (dois).
§ 2º - As provas referidas nos incisos I, II e III serão 

realizadas conforme disposto nos artigos 136, 137 e 139 do 
Regimento Geral.

§ 3º - A prova oral projeto constará da arguição do projeto 
de pesquisa apresentado pelo candidato e terá como objetivos 
avaliar:

I - o conhecimento científico e experiência prévia sobre o 
tema proposto pelo candidato;

Artigo 5º - Além das atribuições previstas no artigo 39 do 
Regimento Geral, compete ainda à Congregação:

I - eleger os membros titulares e respectivos suplentes, 
representantes do IFSC junto ao Conselho Deliberativo do CDCC;

II - eleger os membros docentes da CG, CPG, CPq e CCEx;
III - constituir comissões permanentes ou transitórias, 

quando necessárias;
IV - eleger os membros representantes do IFSC junto ao 

Conselho Curador da Fundação de Apoio à Física e à Química;
V - deliberar, no âmbito de sua competência, sobre atribui-

ções não previstas neste Regimento.
Artigo 6º - Integrarão o CTA:
I - o Diretor;
II - o Vice-Diretor;
III - os Chefes dos Departamentos;
IV - o Presidente da Comissão de Graduação;
V - o Presidente da Comissão de Pós-Graduação;
VI - o Presidente da Comissão de Pesquisa;
VII - o Presidente da Comissão de Cultura e Extensão 

Universitária;
VIII - um representante discente com mandato de um ano, 

admitindo-se uma recondução;
IX - um representante dos servidores técnicos e adminis-

trativos, eleito pelos seus pares, com mandato de dois anos, 
permitida a recondução.

Artigo 7º - Além do previsto no artigo 41 do Regimento 
Geral, é de competência do CTA:

I - aprovar a celebração de convênios, contratos de presta-
ção de serviços em que a USP figure como contratada e outros 
ajustes do gênero;

II - apreciar recursos contra decisões dos Conselhos de 
Departamento para posterior encaminhamento à Congregação;

III - aprovar a indicação de alunos dos cursos de gradua-
ção e programas de pós-graduação para a função de monitor 
bolsista ou voluntário, por proposta da Comissão de Graduação;

IV - propor aos órgãos competentes, mediante proposta do 
Conselho do Departamento, a mudança de regime de trabalho 
dos docentes;

V - deliberar sobre modificações da estrutura administrativa 
propostas pelo Diretor;

VI - coordenar o processo de utilização dos espaços físicos 
e recursos humanos do IFSC.

Artigo 8º - Além do que dispõe o artigo 42 do Regimento 
Geral, compete ao Diretor:

I - organizar a Ordem do Dia da Congregação e convocá-la, 
no mínimo, cada 60 dias ou quando solicitado pela maioria de 
seus membros;

II - organizar a Ordem do Dia do CTA e convocá-lo sempre 
que necessário ou quando solicitado pela maioria de seus 
membros;

III - encaminhar à Congregação os relatórios anuais elabo-
rados pelos Departamentos;

IV - resolver os casos omissos, dando ciência à Congregação 
na reunião subsequente.

Capítulo III
Do Ensino, da Pesquisa e da Cultura e Extensão Univer-

sitária
Artigo 9º - O ensino do Instituto de Física de São Carlos é 

ministrado nos seguintes níveis:
I - graduação;
II - pós-graduação.
Parágrafo único - Poderão ser ministrados cursos de exten-

são universitária.
Artigo 10 - O tempo máximo para a integralização dos cré-

ditos para os cursos de Bacharelado em Física, Ciências Físicas 
e Biomoleculares, Física Computacional bem como para o curso 
noturno de Licenciatura em Ciências Exatas, será de sete anos.

Artigo 11 - Compõem a Comissão de Graduação:
I - seis representantes titulares e respectivos suplentes dos 

cursos de Física, eleitos pela Congregação dentre os docentes 
pertencentes ao FCM e FCI, sendo três de cada Departamento;

II - representação discente correspondente a vinte por cento 
dos membros docentes, eleitos por seus pares juntamente com 
respectivos suplentes, dentre os alunos regularmente matricula-
dos nos cursos de graduação do IFSC, que terão mandato de um 
ano, permitida uma recondução.

§ 1º - A Comissão de Graduação terá um Presidente e um 
Vice-Presidente, respeitando-se o disposto na legislação vigente.

§ 2º - O mandato dos membros docentes da Comissão 
de Graduação será de três anos, permitida a recondução e 
renovando-se, anualmente, pelo terço, nos termos do disposto 
no artigo 245 e parágrafo único do Regimento Geral.

§ 3º - Na vacância de membro titular e respectivo suplente, 
os novos eleitos completarão o mandato em curso.

Artigo 12 - Compete à CG do IFSC:
I - traçar diretrizes e zelar pela execução dos programas da 

área de ensino de graduação;
II - aprovar os programas de ensino de cada disciplina dos 

currículos do IFSC elaborados pelos Departamentos, ouvidas 
as Comissões Coordenadoras de Curso (CoCs), e acompanhar 
sua execução;

III - propor à Congregação, ouvidos os Departamentos e as 
Comissões Coordenadoras de Curso (CoCs), o número de vagas 
e a estrutura curricular dos cursos da Unidade;

IV - coordenar os trabalhos dos Departamentos no que diz 
respeito às disciplinas interdepartamentais e à integração dos 
currículos;

V - promover e coordenar, permanentemente, a análise do 
funcionamento dos cursos de graduação do IFSC;

VI - convocar os docentes dos Departamentos para elabora-
ção e correção das provas dos exames de transferência;

VII - aprovar os processos de transferência que atenderem 
as normas estabelecidas;

VIII - aprovar pedidos de reativação de matrícula, indicando, 
quando for o caso, as adaptações curriculares necessárias;

IX - coordenar o processo de avaliação dos cursos e discipli-
nas de graduação da Unidade como definido pela Congregação;

X - verificar, em colaboração com os Departamentos e as 
Comissões Coordenadoras de Curso (CoCs), a adequação dos 
meios para a execução dos programas das disciplinas;

XI - propor à Congregação a criação de Comissões Coor-
denadoras de Curso (CoCs), nos termos da Resolução CoG 
5.500/2009;

XII - propor aos Conselhos de Departamento a distribuição 
didática da graduação em cada semestre letivo, ouvidas as 
Comissões Coordenadoras de Curso (CoCs);

XIII - examinar recurso de questões formais ou suspeição da 
decisão tomada pelo docente responsável pela disciplina após a 
revisão da prova ou trabalho escrito.

Artigo 13 - A Comissão de Pós-Graduação será constituída 
por:

I - cinco membros docentes do IFSC, portadores do título 
de doutor, indicados pela Congregação do Instituto, juntamente 
com os respectivos suplentes, dentre os orientadores creden-
ciados no Programa, todos plenos, e vinculados à Unidade, res-
peitando-se a proporcionalidade das áreas de concentração do 
Programa, com mandato de dois anos, permitida a recondução;

II - representação discente, eleita pelos seus pares, corres-
pondente a vinte por cento do total de membros docentes do 
Colegiado, respeitado o mínimo de 01 (um) discente, devendo 
ser aluno regularmente matriculado no Programa de Pós-Gra-
duação da Unidade e não vinculado ao corpo docente da Uni-
versidade, com mandato de um ano, permitida uma recondução.

Parágrafo único - O Presidente e o Vice-Presidente da 
Comissão de Pós-Graduação deverão ser eleitos, observando-se 
a legislação vigente, dentre os docentes credenciados como 
orientadores no Programa de Pós-Graduação.

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Portaria PRP-609, de 27-11-2017

Dispõe sobre a redistribuição de Emprego Público no âmbito do Programa de Concessão de Técnico de Nível Superior 
para Grupos de Excelência (Procontes)

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, considerando a Lei Complementar 1074, de 11-12-2008, bem como a 
Portaria GR 4078, de 19-02-2009, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - O emprego público 1131729, criado pela Lei Complementar 1074/2008, ocupado atualmente pelo servidor Ralf 
Vieira de Araújo e distribuído junto ao Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA) pela Portaria PRP-25, de 22-06-2009, fica 
redistribuído para a Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), conforme segue:

FAIXA / GRAU CATEGORIA PROFISSIONAL EMPREGO PÚBLICO DOCENTE RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE PESQUISA PRAZO FINAL DE DESTINAÇÃO

Superior S1 A Especialista em Laboratório 1131729 Carlos Eduardo Pellegrino Cerri 31-10-2018
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 22-04-2017 (Processo 

USP 2009.1.9022.1.5).
Portaria PRP-611, de 27-11-2017

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

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, considerando a Lei Complementar 1074, de 11-12-2008, bem como a 
Portaria GR 4078, de 19-02-2009, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Diante da indicação de novo projeto de pesquisa, fica prorrogado o prazo de destinação de emprego público, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008, ocupado atualmente pela servidora Teresa Cristina Teles e distribuído junto à Faculdade de Filo-
sofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) pela Portaria PRP-66, de 25-09-2009, 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 DOCENTES RESPONSÁVEIS PELO PROJETO DE PESQUISA PRAZO FINAL DE DESTINAÇÃO

Superior S1 A Especialista em Laboratório 1132245 Zilda Marcia Gricoli Iokoi & Antonio Ribeiro de Almeida Junior 30-09-2018
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 01-10-2017 (Processo 

USP 2009.1.8958.1.7).

 MUSEU DE ZOOLOGIA

 Despacho do Diretor, de 28-11-2017
Ratificando o Ato Declaratório Dispensa de Licitação, de 

acordo com o art. 26, da Lei 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-6.561/2014.

Contratado (a): ACTE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E 
LABORATORIAIS EIRELI.

Valor: R$ 6.126,00

 CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA 
AGRICULTURA

 Extrato de Convênio
Processo: 17.1.769.64.7
Espécie: Convênio de Estágio
Concedente: Centro de Energia Nuclear na Agricultura - 

CENA/USP - CNPJ 63.025.530/0083-50
Convenente: Universidade Estadual Paulista "Júlio 

de Mesquita Filho" - UNESP - Campus Sorocaba - CNPJ 
48.031.918/0035-73
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