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 Portaria EEFERP/USP - 9, de 29-4-2019

Dispõe sobre a eleição para escolha do Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Graduação da 
Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto-USP

O Diretor da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo, de acordo com o disposto 
no Estatuto, no Regimento Geral da USP e no Regimento da 
Unidade, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1° - A eleição da chapa para escolha do(a) Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Graduação ocorrerá na reu-
nião da Congregação, a ser realizada em 17-06-2019.

DAS INSCRIÇÕES
Artigo 2º - Os candidatos a Presidente e Vice-Presidente 

deverão protocolar na Assistência Técnica Acadêmica, das 8h30 
às 12h e das 14h às 17h, no prazo de 13/05 a 22-05-2019 [10 
dias], o pedido de inscrição das chapas, mediante requerimento 
assinado por ambos e dirigido ao Diretor.

§ 1º - As chapas poderão ser compostas por Professores 
Titulares e Associados.

§ 2º - O Diretor divulgará, até às 14 horas do dia 24-05-
2019, no sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem 
seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões de 
eventual indeferimento.

Artigo 3º - Encerrado o prazo referido no artigo 2º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 28/05 a 06-06-2019 [10 dias], nos mol-
des do estabelecido no caput daquele artigo, hipótese em que 
poderão ser apresentadas candidaturas compostas também de 
Professores Doutores 2 e 1.

Parágrafo único - O Diretor divulgará, até às 14 horas do dia 
10-06-2019, no sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem 
seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões de 
eventual indeferimento.

DO COLÉGIO ELEITORAL
Artigo 4º - São eleitores todos os membros da Congregação 

da Unidade.
§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o 

fato por escrito à Assistência Técnica Acadêmica, até o dia 
10-06-2019.

§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele subs-
tituído se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer 
por motivo justificado.

DA ELEIÇÃO
Artigo 5º - A votação será pessoal e secreta, não sendo 

permitido o voto por procuração.
Parágrafo único - Cada eleitor poderá votar em apenas 

uma chapa.
Artigo 6º - A votação será realizada por meio de cédula 

oficial, devidamente rubricada pelo Diretor da Unidade.
§ 1º - As cédulas conterão as chapas dos candidatos ele-

gíveis a Presidente e Vice-Presidente, em ordem alfabética do 
nome do candidato a Presidente.

§ 2º - No lado esquerdo de cada chapa haverá uma quadrí-
cula, na qual o eleitor assinalará com um “X” o seu voto.

DA APURAÇÃO
Artigo 7º - A apuração dos votos, a cargo de 3 (três) mem-

bros da Congregação indicados pelo Diretor, terá início imedia-
tamente após o término da votação. Aberta a urna e contadas 
as cédulas, seu número deverá corresponder ao dos eleitores.

§ 1º - Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem 
votos em mais de uma chapa ou qualquer sinal que permita 
identificar o eleitor.

§ 2º - Serão nulos os votos que não forem lançados na 
cédula oficial.

Artigo 8º - Será considerada eleita a chapa que obtiver 
maioria simples dos votos do Colegiado.

Artigo 9º - Caso haja empate entre as chapas, serão adota-
dos, como critério de desempate, sucessivamente:

I - a mais alta categoria do candidato a Presidente;
ll - a mais alta categoria do candidato a Vice-Presidente;
lll - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Presidente;
lV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Vice-Presidente.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 10 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

eleição será conservado pela Assistência Técnica Acadêmica, 
pelo prazo mínimo de 30 dias.

Artigo 11 – O mandato do(a) Presidente e do(a) Vice-
-Presidente eleitos terá início em 15-08-2019 limitado ao fim 
do segundo biênio do mandato do Diretor, até o dia 14/8/2021.

Artigo 12 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor.

Artigo 13 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
divulgação (Proc. 15.1.420.90.1).

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA

 Portaria EEL-5, de 25-4-2019

Dispõe sobre a eleição dos representantes dis-
centes de graduação junto à Congregação, 
Conselho Técnico-Administrativo, Comissão de 
Graduação- CG, Comissão de Cultura e Extensão 
– CCEx, Conselhos de Departamentos e Comissões 
Coordenadoras de Cursos – COC’s da Escola de 
Engenharia de Lorena – EEL/USP

O Diretor da Escola de Engenharia de Lorena da Universida-
de de São Paulo, com base no disposto no Estatuto e Regimento 
Geral da Universidade de São Paulo, Resolve:

Artigo 1º - A eleição da representação discente de gradua-
ção, processar-se-á, em uma única fase, no dia 18 de junho de 
2019, das 9 às 20 horas, por meio de sistema eletrônico de vota-
ção 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 

Eleitoral, composta paritariamente por 2 (dois) docentes e 2 
(dois) discentes.

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

§ 2º - Os representantes discentes de graduação escolherão 
os membros discentes da Comissão eleitoral, 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.

§ 3º - É assegurado o direito de voto aos alunos que forem 
docentes.

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

- Congregação
2 (dois) representantes discentes e respectivos suplentes
- Conselho Técnico Administrativo - CTA
1 (um) representante discente e respectivo suplente
- Comissão de Graduação - CG
1 (um) representante discente e respectivo suplente
Comissão de Cultura e Extensão - CCEx

§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o 
fato por escrito à Assistência Técnica Acadêmica, até o dia 
10-06-2019.

§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele subs-
tituído se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer 
por motivo justificado.

DA ELEIÇÃO
Artigo 5º - A votação será pessoal e secreta, não sendo 

permitido o voto por procuração.
Parágrafo único - Cada eleitor poderá votar em apenas 

uma chapa.
Artigo 6º - A votação será realizada por meio de cédula 

oficial, devidamente rubricada pelo Diretor da Unidade.
§ 1º - As cédulas conterão as chapas dos candidatos ele-

gíveis a Presidente e Vice-Presidente, em ordem alfabética do 
nome do candidato a Presidente.

§ 2º - No lado esquerdo de cada chapa haverá uma quadrí-
cula, na qual o eleitor assinalará com um “X” o seu voto.

DA APURAÇÃO
Artigo 7º - A apuração dos votos, a cargo de 3 (três) mem-

bros da Congregação indicados pelo Diretor, terá início imedia-
tamente após o término da votação. Aberta a urna e contadas 
as cédulas, seu número deverá corresponder ao dos eleitores.

§ 1º - Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem 
votos em mais de uma chapa ou qualquer sinal que permita 
identificar o eleitor.

§ 2º - Serão nulos os votos que não forem lançados na 
cédula oficial.

Artigo 8º - Será considerada eleita a chapa que obtiver 
maioria simples dos votos do Colegiado.

Artigo 9º - Caso haja empate entre as chapas, serão adota-
dos, como critério de desempate, sucessivamente:

I - a mais alta categoria do candidato a Presidente;
ll - a mais alta categoria do candidato a Vice-Presidente;
lll - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Presidente;
lV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Vice-Presidente.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 10 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

eleição será conservado pela Assistência Técnica Acadêmica, 
pelo prazo mínimo de 30 dias.

Artigo 11 – O mandato do(a) Presidente e do(a) Vice-
-Presidente eleitos terá início em 15-08-2019 limitado ao fim 
do segundo biênio do mandato do Diretor, até o dia 14/8/2021.

Artigo 12 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor.

Artigo 13 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
divulgação (Proc. 15.1.419.90.3).

 Portaria EEFERP/USP - 8, de 29-04-2019

Dispõe sobre a eleição para escolha do Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Pós-Graduação 
da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto-USP

O Diretor da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo, de acordo com o disposto 
no Estatuto, no Regimento Geral da USP e no Regimento da 
Unidade, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1° - A eleição da chapa para escolha do(a) Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Pós-Graduação ocorrerá na 
reunião da Congregação, a ser realizada em 17-06-2019.

DAS INSCRIÇÕES
Artigo 2º - Os candidatos a Presidente e Vice-Presidente 

deverão protocolar na Assistência Técnica Acadêmica, das 8h30 
às 12h e das 14h às 17h, no prazo de 13/05 a 22-05-2019 [10 
dias], o pedido de inscrição das chapas, mediante requerimento 
assinado por ambos e dirigido ao Diretor.

§ 1º - As chapas poderão ser compostas por Professores 
Titulares e Associados pertencentes à Unidade e credenciados 
como orientadores no Programa de Pós-graduação em Educação 
Física e Esporte da EEFERP-USP.

§ 2º - O Diretor divulgará, até às 14 horas do dia 24-05-
2019, no sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem 
seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões de 
eventual indeferimento.

Artigo 3º - Encerrado o prazo referido no artigo 2º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 28/05 a 06-06-2019 [10 dias], nos mol-
des do estabelecido no caput daquele artigo, hipótese em que 
poderão ser apresentadas candidaturas compostas também de 
Professores Doutores 2 e 1.

Parágrafo único - O Diretor divulgará, até às 14 horas do dia 
10-06-2019, no sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem 
seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões de 
eventual indeferimento.

DO COLÉGIO ELEITORAL
Artigo 4º - São eleitores todos os membros da Congregação 

da Unidade.
§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o 

fato por escrito à Assistência Técnica Acadêmica, até o dia 
10-06-2019.

§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele subs-
tituído se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer 
por motivo justificado.

DA ELEIÇÃO
Artigo 5º - A votação será pessoal e secreta, não sendo 

permitido o voto por procuração.
Parágrafo único - Cada eleitor poderá votar em apenas 

uma chapa.
Artigo 6º - A votação será realizada por meio de cédula 

oficial, devidamente rubricada pelo Diretor da Unidade.
§ 1º - As cédulas conterão as chapas dos candidatos ele-

gíveis a Presidente e Vice-Presidente, em ordem alfabética do 
nome do candidato a Presidente.

§ 2º - No lado esquerdo de cada chapa haverá uma quadrí-
cula, na qual o eleitor assinalará com um “X” o seu voto.

DA APURAÇÃO
Artigo 7º - A apuração dos votos, a cargo de 3 (três) mem-

bros da Congregação indicados pelo Diretor, terá início imedia-
tamente após o término da votação. Aberta a urna e contadas 
as cédulas, seu número deverá corresponder ao dos eleitores.

§ 1º - Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem 
votos em mais de uma chapa ou qualquer sinal que permita 
identificar o eleitor.

§ 2º - Serão nulos os votos que não forem lançados na 
cédula oficial.

Artigo 8º - Será considerada eleita a chapa que obtiver 
maioria simples dos votos do Colegiado.

Artigo 9º - Caso haja empate entre as chapas, serão adota-
dos, como critério de desempate, sucessivamente:

I - a mais alta categoria do candidato a Presidente;
ll - a mais alta categoria do candidato a Vice-Presidente;
lll - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Presidente;
lV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Vice-Presidente.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 10 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

eleição será conservado pela Assistência Técnica Acadêmica, 
pelo prazo mínimo de 30 dias.

Artigo 11 – O mandato do(a) Presidente e do(a) Vice-
-Presidente eleitos terá início em 15-08-2019 limitado ao fim 
do segundo biênio do mandato do Diretor, até o dia 14/8/2021.

Artigo 12 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor.

Artigo 13 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
divulgação (Proc. 15.1.362.90.1).

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR 7377, de 26-4-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Vice-Reitor da Universidade de São Paulo, no exercício da 
Reitoria, nos termos do artigo 42, I, do Estatuto, baixa a seguinte

Portaria:
Artigo 1º – O emprego público 1171658, Técnico 1 A, criado 

pela Lei Complementar 1074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR 5913/2012, fica redistribuído da Pró-Reitoria de Cultura 
e Extensão Universitária para a Agência USP de Cooperação 
Acadêmica Nacional e Internacional.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 08-08-2016 (Proc. USP 
13.1.1364.1.9).

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Resolução CoPq-7.652, de 29-4-2019

Desativa o Núcleo de Apoio à Pesquisa, denomi-
nado Centro de Pesquisa em Biotecnologia (CPB)

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, 
tendo em vista o deliberado pela Comissão de Atividades Aca-
dêmicas, em sessão realizada em 17-12-2018, pelo Conselho de 
Pesquisa, em sessão realizada em 20-03-2019 e pela Comissão 
de Orçamento e Patrimônio, em sessão realizada em 23-04-
2019, baixa a seguinte Resolução:

Artigo 1º - Fica desativado o Núcleo de Apoio à Pesquisa, 
denominado Centro de Pesquisa em Biotecnologia (CPB), criado 
pela Resolução 3702, de 22-06-90.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Artigo 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
(Proc. 2008.1.18197.1.8)

Resolução CoPq-7.653, de 29-4-2019

Desativa o Núcleo de Apoio à Pesquisa, deno-
minado Núcleo de Pesquisa em Toxinas Animais 
- NAP-TOXAN-USP

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, 
tendo em vista o deliberado pela Comissão de Atividades Aca-
dêmicas, em sessão realizada em 23-04-2018, pelo Conselho de 
Pesquisa, em sessão realizada em 23-05-2018 e pela Comissão 
de Orçamento e Patrimônio, em sessão realizada em 23-04-
2019, baixa a seguinte Resolução:

Artigo 1º - Fica desativado o Núcleo de Apoio à Pesquisa, 
denominado Núcleo de Pesquisa em Toxinas Animais - NAP-
-TOXAN-USP, criado pela Resolução CoPq 6394, de 19-09-2012.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Artigo 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
(Prot. 2017.5.411.1.4)

Resolução CoPq-7.654, de 29-4-2019

Desativa o Núcleo de Apoio à Pesquisa, denomi-
nado Núcleo de Pesquisa em Catálise e Síntese 
Química - NAPCatSinQ

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, 
tendo em vista o deliberado pela Comissão de Atividades Aca-
dêmicas, em sessão realizada em 23-04-2018, pelo Conselho de 
Pesquisa, em sessão realizada em 23-05-2018 e pela Comissão 
de Orçamento e Patrimônio, em sessão realizada em 23-04-
2019, baixa a seguinte Resolução:

Artigo 1º - Fica desativado o Núcleo de Apoio à Pesquisa, 
denominado Núcleo de Pesquisa em Catálise e Síntese Química 
- NAPCatSinQ, criado pela Resolução CoPq 6374, de 19-09-2012.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Artigo 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
(Proc. 2012.1.17633.1.3)

 AGÊNCIA USP DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA 
NACIONAL E INTERNACIONAL

 Resumo de Acordo
Proc. USP 2019.1.6800.1.7.
Partícipes: Universidade de São Paulo e Instituto Politécnico 

de Leiria (Portugal).
Objeto: cooperação acadêmica entre as partes em áreas de 

mútuo interesse.
Vigência: de 18-4-2019 a 17-4-2024.
Data da assinatura: 18-4-2019.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE 
RIBEIRÃO PRETO

 Portaria EEFERP/USP - 7, de 29-4-2019

Dispõe sobre a eleição para escolha do Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Pesquisa, 
Cultura e Extensão Universitária da Escola de 
Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto-USP

O Diretor da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo, de acordo com o disposto 
no Estatuto, no Regimento Geral da USP e no Regimento da 
Unidade, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1° - A eleição da chapa para escolha do(a) Presidente 
e Vice-Presidente da Comissão de Pesquisa, Cultura e Extensão 
Universitária ocorrerá na reunião da Congregação, a ser realiza-
da em 17-06-2019.

DAS INSCRIÇÕES
Artigo 2º - Os candidatos a Presidente e Vice-Presidente 

deverão protocolar na Assistência Técnica Acadêmica, das 8h30 
às 12h e das 14h às 17h, no prazo de 13/05 a 22-05-2019 [10 
dias], o pedido de inscrição das chapas, mediante requerimento 
assinado por ambos e dirigido ao Diretor.

§ 1º - As chapas poderão ser compostas por Professores 
Titulares e Associados.

§ 2º - O Diretor divulgará, até às 14 horas do dia 24-05-
2019, no sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem 
seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões de 
eventual indeferimento.

Artigo 3º - Encerrado o prazo referido no artigo 2º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 28/05 a 06-06-2019 [10 dias], nos mol-
des do estabelecido no caput daquele artigo, hipótese em que 
poderão ser apresentadas candidaturas compostas também de 
Professores Doutores 2 e 1.

Parágrafo único - O Diretor divulgará, até às 14 horas do dia 
10-06-2019, no sítio da Unidade, a lista das chapas que tiverem 
seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões de 
eventual indeferimento.

DO COLÉGIO ELEITORAL
Artigo 4º - São eleitores todos os membros da Congregação 

da Unidade.

linha C-653TRO-000-R, Sumaré (Terminal Rodoviário de Suma-
ré) – Campinas (UNICAMP), via Hortolândia, conforme folhas 
constantes do presente processo.

Processo STM – 0211806/2019 – Interessado: Viação Boa 
Vista Ltda – Assunto: Alteração de características operacionais 
da linha C-708TRO-000-R. DESPACHO CTC/TCR/0151/2019 – 
Aprovo as alterações de horários e frota do Serviço Complemen-
tar (Bifurcação) C-708BI2-000-R, Monte Mor (Jardim Paulista) – 
Campinas (Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira), 
via Monte Mor (Jardim Paviotti), na linha C-708TRO-000-R, 
Monte Mor (Terminal Rodoviário Vereador Geraldo Benini) – 
Campinas (Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira), 
conforme folhas constantes do presente processo.

Processo STM – 0430057/2018 – Interessado: Consórcio 
Unileste - Assunto: Alteração de características operacionais 
da linha C-075TRO-000-R - DESPACHO CTC/TCR/0152/2019 – 
Aprovo a correção de itinerário da linha C-075TRO-000-R, Arujá 
(Parque Rodrigo Barreto) - São Paulo (São Miguel Paulista), 
via Itaquaquecetuba, conforme folhas constantes do presente 
processo.

Processo STM – 046768/2018 - Interessado: Consórcio 
Internorte de Transportes – Assunto: Alterações de caracte-
rísticas operacionais da linha C-825TRO-000-C - DESPACHO 
CTC/TCR/0153/2019. Aprovo a correção de itinerário da linha 
C-825TRO-000-C, São Paulo (São Miguel Paulista) – Guarulhos 
(Centro), via Terminal Metropolitano CECAP, conforme folhas 
constantes do presente processo.

Processo STM – 066758/2018 - Interessado: Consórcio 
Internorte de Transportes - Assunto: Alterações de caracte-
rísticas operacionais da linha C-249TRO-000-R. DESPACHO 
CTC/TCR/0154/2019. Aprovo a correção de itinerário da linha 
C-249TRO-000-R, Guarulhos (Jardim Paulista) – São Paulo 
(Metrô Penha), via Guarulhos (Gopoúva e UNIMESP), conforme 
folhas constantes do presente processo.

Processo STM – 0116644/2018 - Interessado: Consórcio Bus 
+ Assunto: Alteração de características operacionais da linha 
C-750TRO-000-R. DESPACHO CTC/TCR/0155/2019. Aprovo as 
alterações de horários e frota da linha C-750TRO-000-R, Santa 
Bárbara D´Oeste (Rodoterminal de Santa Bárbara D’Oeste) - 
Americana (Terminal Metropolitano de Americana), itinerário 
e extensão, passando de 16,969 km para 15,051 km, conforme 
folhas constantes do presente processo.

Processo STM – 052965/2018 - Interessado: Consórcio Bus 
+ Assunto: Alteração de características operacionais da linha 
C-744TRO-000-R. DESPACHO CTC/TCR/0156/2019. Aprovo as 
alterações de horários e frota conjunta da linha C-744TRO-000-
-R, Cosmópolis (Terminal Rodoviário de Cosmópolis) – Campi-
nas (Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira), via 
Campinas (Estrada da Rhodia), conforme folhas constantes do 
presente processo.

Processo STM – 053046/2018 - Interessado: Consórcio 
Bus + - Assunto: Alteração de características operacionais da 
linha C-749TRO-000-R. DESPACHO CTC/TCR/0157/2019. Aprovo 
as alterações de horários e frota da linha C-749TRO-000-R, 
Sumaré (Terminal Rodoviário de Sumaré) – Americana (Terminal 
Metropolitano de Americana), conforme folhas constantes do 
presente processo.

Processo STM – 062873/2018 – Interessado: Consórcio 
Internorte de Transportes - Assunto: Alterações de caracte-
rísticas operacionais da linha C-342TRO-000-R. DESPACHO 
CTC/TCR/0158/2019. Aprovo a correção de itinerário da linha 
C-342TRO-000-R, Guarulhos (Jardim Cumbica/Parque Brasília) 
– São Paulo (Metrô Armênia) e do Serviço Complementar (Deri-
vação) C-342DV1-000-R, Guarulhos (Jardim Cumbica/Parque 
Brasília) – São Paulo (Metrô Armênia), via Guarulhos (Jardim 
Otawa), conforme folhas constantes do presente processo.

Processo STM – 040271/2018 – Interessado: Consórcio 
Unileste – Assunto: Alteração de características operacionais da 
linha C-549TRO-000-R. DESPACHO CTC/TCR/0159/2019. Aprovo 
a correção de itinerário da linha C-549TRO-000-C, Arujá (Miran-
te) - São Paulo (São Miguel Paulista), conforme folhas constantes 
do presente processo.

 ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO 
JORDÃO

 Portaria do Diretor Ferroviário, de 29-4-2019
O Diretor Ferroviário da Estrada de Ferro Campos do Jordão, 

considerando o conteúdo do Memorando CORII 42/2019, de 
24-04-2019, Memorando CFCC 2/2019 de 24-04-2019 e demais 
documentos acostados aos autos STM/1103993/201, resolve:

1 - Determinar a Instalação de Procedimento Averiguatório, 
para apurar eventual responsabilidade funcional/administrativa 
de empregados públicos no desempenho de suas funções e que 
possam ter resultado em eventuais prejuízos à Administração;

2 - A averiguação de que trata esta Portaria será desenvol-
vida nos termos da Lei Complementar 942/03, e, demais normas 
legais garantindo o direito de ampla defesa e contraditório.

3 - Ficam designados os empregados públicos abaixo elen-
cados, sem prejuízo de suas funções, para em Comissão e sob 
a presidência da primeira e secretariada pela segunda, darem 
cumprimento ao determinado:

• Irenemar Augusta do Valle Souza Lima – R.G. 57.283.953-
4;

• Graziana Donata Punzi de Siqueira – R.G. 43.571.373-5;
• Daniel Shuyti Tangi - RG 42.537.800-7;
4 - Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias a contar da 

publicação desta Portaria, para conclusão dos trabalhos.
5 - O prazo de que trata o item anterior poderá ser pror-

rogado, desde que o pedido seja devidamente justificado pelo 
presidente da Comissão e aceito pelo Diretor Ferroviário.

6 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
(EFCJ 28-2019)

 Portaria do Diretor Ferroviário, de 29-4-2019
O Diretor Ferroviário da Estrada de Ferro Campos do Jordão, 

resolve:
1 - Definir as metas para o trimestre Maio, Junho e Julho de 

2019 para efeito da avaliação dos resultados e pagamento do 
PIP, conforme previsto no Decreto 60.090/2014 e especificadas 
na Circular EFCJ 04/2019.

2 - Determinar que o Comitê de Recursos Humanos – PIP, 
criado pela Portaria EFCJ 09/2014, alterado pela Portaria EFCJ 
91/2017, para exercer a gestão do processo, em conformidade 
com o que determina o artigo 8º, inciso II, alíneas de “a” a “d”, 
do Decreto 60.090/2014, realize pelo menos uma reunião men-
sal de acompanhamento do cumprimento das metas fixadas;

3 - Definir os critérios de pontuação para as metas fixadas 
para o trimestre Maio, Junho e Julho de 2019, a saber:

3.1 – Neste trimestre cada área contará com 02 (dois) 
grupos de metas:

Grupo 1 – Gestão à Vista e assemelhados: 05 pontos
Grupo 2 – Metas de Produção: 95 pontos
3.2 - Algumas das metas fixadas estão divididas em sub-

metas.
3.3- Como regra geral a nota das submetas será propor-

cional à exata divisão da pontuação da meta pela quantidade 
de suas submetas; havendo algumas exceções em relação a 
esta regra.

3.4- Caso a meta e/ou submeta(s) não tenha(m) sido 
cumprida(s) em sua totalidade até a data limite, após avaliação 
de conteúdo por parte do Comitê de Recursos Humanos e/ou 
representante da respectiva área, a mesma poderá receber nota 
correspondente à proporcionalidade do que foi cumprido em 
relação a referida meta.

3.5- Caso a meta e/ou submeta(s) não seja(m) cumprida(s) 
até à respectiva data limite, a área e/ou grupo não receberá a 
nota correspondente à meta e/ou submeta(s) não cumpridas, 
não havendo, portanto, a premiação correspondente.

4- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(EFCJ 26-2019)
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