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III - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 
a Chefe;

IV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 
a Vice-Chefe.

Disposições Finais
Artigo 16 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

eleição será encaminhado à Secretaria do Departamento, que o 
conservará pelo prazo mínimo de 30 dias.

Artigo 17 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pela Diretora da Unidade.

Artigo 18 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação, revogadas as disposições em contrário.

 Comunicado
Edital EE 79/2019
Abertura do Processo Seletivo de ingresso ao Programa de 

Pós-Graduação em Gerenciamento em Enfermagem, área de 
concentração Fundamentos e Práticas de Gerenciamento em 
Enfermagem e em Saúde, Cursos de Mestrado, Doutorado e 
Doutorado Direto - 1º semestre de 2020

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Gerenciamento em Enfermagem (CC-PPGEn) da Escola de 
Enfermagem (EE) da Universidade de São Paulo (USP) torna 
público aos interessados que, nos termos da Resolução 7493, de 
27-03-2018 e conforme aprovação da Comissão de Pós-Gradu-
ação em 05-08-2019, estarão abertas as inscrições para o pre-
enchimento de vagas destinadas aos Cursos de Mestrado (ME), 
Doutorado (DO) e Doutorado Direto (DD), área de concentração: 
Fundamentos e Práticas de Gerenciamento em Enfermagem e 
em Saúde, para o 1º semestre de 2020.

1. Apresentação
1.1. Objetivos:
1.1.1. Formar pesquisadores e líderes qualificados na área 

de Gerenciamento em Enfermagem e nas suas interfaces com 
outras disciplinas, para produzir conhecimento inovador e trans-
formador das práticas de enfermagem e de saúde;

1.1.2. Formar pesquisadores para atuar em diferentes cená-
rios, que demandem ampliação e verticalização do conhecimen-
to especializado em gerenciamento de enfermagem, que resul-
tem em matrizes e modelos de intervenção com impacto social;

1.1.3. Intercambiar conhecimentos resultantes das investi-
gações com pesquisadores de centros de excelência congêneres, 
em âmbito nacional e internacional.

1.2. Área de concentração
1.2.1. Fundamentos e práticas de gerenciamento em enfer-

magem e em saúde.
1.3. Linhas de pesquisa
1.3.1. Linha 1 - Formação e gerenciamento de recursos 

humanos em enfermagem: estudos sobre aspectos históricos, 
teórico-metodológicos, éticos, legais e tecnológicos da formação 
e do gerenciamento de recursos humanos em enfermagem, com 
base nos processos educacional e de gestão de pessoas;

1.3.2. Linha 2 - Gerenciamento de ações e de serviços 
de enfermagem: estudos sobre aspectos históricos, teórico-
-metodológicos, éticos, legais, tecnológicos e econômicos, rela-
cionados às ações, dinâmica e organização de serviços de saúde 
e de enfermagem.

2. Quadro de disciplinas
2.1. Disciplinas de fundamentação teórico-metodológica:
2.1.1. Metodologia de Pesquisa: Abordagem Quantitativa;
2.1.2. Metodologia de Pesquisa: Abordagem Qualitativa;
2.2. Disciplinas de fundamentação teórico-conceitual:
Linha 1: Formação e gerenciamento de recursos humanos 

em enfermagem e em saúde;
2.2.1. Estudo da Relação Saúde e Trabalho dos Trabalhado-

res da Área da Saúde;
2.2.2. Processo de Trabalho em Saúde e Enfermagem com 

Ênfase na Prática e educação Interprofissional;
2.2.3. Inovação no Processo Educativo na era Digital.
2.2.4. Modelos Gerenciais e Ferramentas de Gestão de 

Recursos Humanos.
2.2.5. Prática e Educação Interprofissional no Contexto da 

Saúde Global
Linha 2: Gerenciamento de ações e de serviços de enfer-

magem:
2.2.6. Ética e Gerenciamento em Serviços de Saúde;
2.2.7. Tecnologias da Informação nos Processos de Trabalho 

na Saúde e na Enfermagem;
2.2.8. Qualidade e Avaliação de Serviços de Enfermagem 

e de Saúde;
2.2.9. Análise Ético-Legal e Histórica do Exercício da 

Enfermagem;
2.2.10. Gerenciamento de Custos em Saúde e em Enfer-

magem.
3. Vagas
Serão oferecidas 9 (nove) vagas para o Curso de Mestrado e 

12 (onze) vagas para o Curso de Doutorado. O candidato deverá 
indicar apenas um dos orientadores, relacionados a seguir:

ORIENTADOR(A) ME DO

Antônio Fernandes Costa Lima 2 2
Genival Fernandes de Freitas 1 4
Heloisa Helena Ciqueto Peres 1 1
Marcelo José dos Santos 1 2
Patrícia Campos Pavan Baptista 3 2
Valéria Marli Leonello 1 1
TOTAL 9 12

4. Inscrições
4.1. Para todos os horários mencionados no presente Edital 

deverá ser considerado o horário oficial de Brasília/DF. As inscri-
ções terão início no dia 16 de setembro e serão encerradas no 
dia 30-09-2019.

4.2. O candidato deverá preencher o requerimento de 
inscrição que está disponível no site do Programa de Pós-
-Graduação em Gerenciamento em Enfermagem - PPGEn - 
http://www.ee.usp.br/posgraduacao/ppgen/index.php/paginas/
mostrar/76 - e enviá-lo para o e-mail: ppg.ppgen.ee@usp.
br (recomendamos copiar e colar na barra de endereço), com 
o assunto “Requerimento de Inscrição”, até às 23h59 do dia 
30-09-2019, impreterivelmente. Em seguida, o candidato deverá 
preencher, também, por meio de seu CPF ou CNPJ, o formulário 
para emissão do boleto bancário, disponível no site do Programa 
de Pós-Graduação em Gerenciamento em Enfermagem - PPGEn 
- http://www.ee.usp.br/posgraduacao/ppgen/index.php/paginas/
mostrar/76, e pagá-lo até o dia 30-09-2019.

4.3. A inscrição do candidato somente será efetivada após 
conclusão do processo, ou seja, após o envio do Requerimento 
de Inscrição por e-mail e o pagamento do boleto, conforme 
item 4.2

4.4. O candidato estrangeiro que não possuir CPF/CNPJ 
poderá pagar a taxa de inscrição pessoalmente na Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo, nos dias úteis entre 
16 de setembro e 30-09-2019. Para realizar o pagamento desta 
maneira, o candidato deverá:

4.4.1. Informar no “Requerimento de Inscrição” que não 
possui CPF/CNPJ;

4.4.2. O candidato deverá se apresentar no Serviço de Pós-
-Graduação da Escola de Enfermagem da Universidade de São 
Paulo, sala 302 – 3° Andar, das 8h às 17h, para retirar duas vias 
de documento a ser apresentado no Serviço de Tesouraria;

4.4.3. E deverá se dirigir ao Serviço de Tesouraria da Escola 
de Enfermagem da Universidade de São Paulo, sala 05 – Andar 
Térreo, para pagar a taxa de inscrição. O horário de atendimento 
da Tesouraria para o recebimento desta taxa é das 8h30 às 
16h30.

4.5. O valor da taxa de inscrição é de R$ 214,00.
4.6. Poderão inscrever-se para o Curso de:
4.6.1. Mestrado: profissionais da área da saúde, portadores 

de diploma de graduação, ou que apresentem o diploma de 
Graduação ou certificado de conclusão com a data de outorga 

Artigo 17 - A Assistência Acadêmica providenciará, em 
tempo hábil, todo o material necessário à realização do pleito 
e, após o encerramento dos trabalhos eleitorais, conservará o 
material relativo à eleição durante 30 dias, pelo menos.

Parágrafo único - Ao término do prazo de 30 dias, será 
mantida em arquivo somente a ata da eleição, salvo disposição 
expressa, em contrário, da Diretora da EEUSP.

Artigo 18 - No prazo de 3 dias úteis, após a proclamação do 
resultado, poderão ser impetrados recursos à Diretoria da Escola 
de Enfermagem.

Parágrafo único - Os recursos a que se referem este artigo 
serão decididos, de plano, pela Diretora da Escola de Enferma-
gem, no prazo de 30 dias, contados da data em que forem pro-
tocolados ou, a seu juízo, serão encaminhados à Congregação 
da Unidade.

Artigo 19 - Considerar-se-á encerrado o mandato do docen-
te que mudar de categoria.

Artigo 20 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos, 
de plano, pela Diretora da Escola de Enfermagem.

Artigo 21 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 Portaria EE-60, de 9-8-2019

Dispõe sobre a eleição para escolha do Chefe e 
do Vice-Chefe do Departamento de Orientação 
Profissional da Escola de Enfermagem, da 
Universidade de São Paulo

A Diretora da Escola de Enfermagem, da Universidade de 
São Paulo, com base no disposto no Estatuto e Regimento Geral 
da Universidade de São Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Disposições Gerais
Artigo 1º - A eleição para escolha do Chefe e do Vice Chefe 

do Departamento de Orientação Profissional, será realizada na 
forma de chapa, em até dois turnos de votação, por meio de sis-
tema eletrônico, podendo, em caráter excepcional, ser utilizado 
o sistema de votação convencional com cédulas de papel, de 
acordo com as regras dos artigos 9 a 11 desta Portaria.

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

a) e-mail institucional USP desatualizado;
b) não recebimento da senha de votação via e-mail; ou
c) dificuldade de acesso à Internet.
Artigo 2º - O primeiro turno será realizado das 10h às 14h 

do dia 23-9-2019.
Artigo 3º - Caso nenhuma das chapas obtenha maioria 

absoluta no primeiro turno, proceder-se-á a um segundo turno 
entre as duas chapas mais votadas, considerando-se eleita a que 
obtiver maioria simples.

Parágrafo único - Se houver necessidade do segundo turno, 
ele será iniciado 30 minutos após a proclamação do resultado 
do primeiro turno, estabelecendo-se um prazo de 60 minutos 
para a votação.

Das Inscrições
Artigo 4º - Os candidatos a Chefe e Vice-Chefe deverão pro-

tocolar na Secretaria do Departamento, no prazo de 19 a 28-8-
2019, o pedido de inscrição das chapas, mediante requerimento 
assinado por ambos e dirigido ao Chefe do Departamento.

§ 1º - As chapas poderão ser compostas por Professores 
Titulares e Professores Associados, membros do Conselho do 
Departamento.

§ 2º - O Chefe do Departamento divulgará, às 10 horas do 
dia 29-8-2019, no sítio da Unidade, a lista das chapas que tive-
rem seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões 
de eventual indeferimento.

Artigo 5º - Encerrado o prazo referido no artigo 4º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 2 a 11-9-2019, nos moldes do estabe-
lecido no caput daquele artigo, hipótese em que poderão ser 
apresentadas candidaturas compostas também de Professores 
Doutores, membros do Conselho do Departamento.

Parágrafo único - O Chefe do Departamento divulgará, às 10 
horas do dia 12-9-2019, 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 6º - São eleitores todos os membros do Conselho 

do Departamento.
§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o fato, 

por escrito, à Secretaria do Departamento até o dia 16-9-2019.
§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele subs-

tituído, se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer 
por motivo justificado.

§ 3º - O eleitor que não dispuser de suplente e que estiver 
legalmente afastado de suas funções na Universidade ou não 
puder comparecer às eleições, por motivo justificado, não será 
considerado para o cálculo do quorum exigido pelo Estatuto.

§ 4º - O eleitor que não comparecer no primeiro turno e, 
em razão disso, tiver sido substituído pelo suplente, não poderá 
votar no turno subsequente, caso este seja realizado.

Da Votação e Totalização Eletrônica
Artigo 7º - A Assistência Acadêmica encaminhará aos elei-

tores, no dia da eleição, em seu e-mail institucional, para cada 
um dos turnos, o endereço eletrônico do sistema de votação e a 
senha de acesso com a qual o eleitor poderá exercer seu voto.

Artigo 8º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

Da Votação Convencional
Artigo 9º - Haverá uma mesa receptora de votos, designada 

pela Chefe do Departamento, presidida por um docente, que 
terá dois mesários para auxiliá-lo, escolhidos entre os membros 
do corpo docente ou administrativo. A urna ficará alocada na 
Secretaria do Departamento ENO nos períodos indicados nos 
artigos 2º e 3º.

Artigo 10 - A votação será pessoal e secreta, não sendo 
permitido o voto por procuração.

§ 1º - Antes de votar o eleitor deverá exibir prova hábil de 
identidade e assinar a lista de presença.

§ 2º - Cada eleitor poderá votar em apenas uma chapa.
Artigo 11 - A votação será realizada por meio de cédula 

oficial, devidamente rubricada pelo Presidente da mesa recep-
tora de votos.

§ 1º - As cédulas conterão as chapas das candidatas elegí-
veis a Chefe e a Vice-Chefe, em ordem alfabética do nome do 
candidato a Chefe.

§ 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 12 - A apuração dos votos físicos terá início imedia-

tamente após o término da votação, pela própria mesa receptora 
de votos. 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 13 - Os trabalhos de apuração, nos dois turnos, 
poderão ser acompanhados exclusivamente pelos membros do 
Conselho do Departamento.

Artigo 14 - Logo após a apuração final, o Presidente da 
mesa receptora de votos mandará lavrar em ata a hora de 
abertura e encerramento dos trabalhos, o resultado da eleição e 
os fatos mais relevantes ocorridos na eleição, a qual deverá ser 
assinada pelo Presidente e pelos mesários.

Artigo 15 - Caso haja empate entre chapas no segundo 
turno, serão adotados como critério de desempate, sucessiva-
mente:

I - a mais alta categoria do candidato a Chefe;
II - a mais alta categoria do candidato a Vice-Chefe;

 AGÊNCIA USP INOVAÇÃO

 Extrato de Contrato
Processo: 18.1.17375.1.0
Modalidade: Contrato de Concessão de Licença não Exclu-

siva para o Uso e a Exploração de Pedido de Patente e Forneci-
mento de Tecnologia.

Parecer Jurídico: Parecer 0742/19, PGUSP, de 7-5-2019.
Partes: Universidade de São Paulo e DS - Indústria Mecânica 

e Comércio Ltda. - EPP.
Remuneração: Pela exploração do Pedido de Patente e pelo 

Fornecimento de Tecnologia, objeto deste contrato, a DS pagará 
à USP 4,5% do faturamento líquido de cada Produto, a partir da 
data de assinatura até o término desse contrato.

Objeto: “Disposição Aplicada em Moinho e/ou Misturador 
Planetário”.

Data da assinatura: 8-8-2019.
Vigência: 5 anos, a partir da assinatura.
 Extrato de Contrato
Processo: 18.1.7229.1.0
Modalidade: Contrato de Concessão de Licença não Exclu-

siva para o Uso e a Exploração de Pedido de Patente e Forneci-
mento de Tecnologia.

Parecer Jurídico: Parecer 0730/19, PGUSP, de 6-5-2019.
Partes: Universidade de São Paulo e DS - Indústria Mecânica 

e Comércio Ltda. - EPP.
Remuneração: Pela exploração do Pedido de Patente e pelo 

Fornecimento de Tecnologia, objeto deste contrato, a DS pagará 
à USP 4,5% do faturamento líquido de cada Produto, a partir da 
data de assinatura até o término desse contrato.

Objeto: “Moinho Vibratório para Processar Materiais Cerâ-
micos”.

Data da assinatura: 8-8-2019.
Vigência: 5 anos, a partir da assinatura.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 Portaria EE-59, de 9-8-2019

Dispõe sobre eleição complementar de três repre-
sentantes da categoria de Professor Associado 
junto à Congregação da Escola de Enfermagem, 
da Universidade de São Paulo

A Diretora da Escola de Enfermagem, da Universidade de 
São Paulo, conforme o disposto no Estatuto da Universidade de 
São Paulo, no inciso VII e do parágrafo 1º, do artigo 45, do Esta-
tuto da Universidade de São Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1° - A eleição para três representante da categoria 
de Professor Associado junto à Congregação da Escola de 
Enfermagem, da Universidade de São Paulo, e seu respectivo 
suplente, será realizada das 9h às 17h do dia 11-9-2019, por 
meio de sistema eletrônico de votação e totalização de votos, 
podendo, em caráter excepcional, ser utilizado o sistema de 
votação convencional.

§ 1º - A representação referida no caput deste artigo será 
exercida por 3 titulares, com mandato de dois anos, que, em seus 
impedimentos, será substituído por seus respectivos suplentes.

§ 2º - Caracteriza excepcionalidade, para os termos mencio-
nados no caput deste artigo:

a) e-mail institucional USP desatualizado;
b) não recebimento da senha de votação via e-mail; ou
c) dificuldade de acesso à Internet.
Artigo 2º - Nos termos do inciso I do artigo 221 do Regi-

mento Geral da USP, e da decisão da CLR, de 9-4-91, a eleição 
dos representantes da categoria de Professor Associado far-se-á 
mediante vinculação titular-suplente.

Artigo 3º - Poderão votar e ser votados os docentes em 
exercício estáveis, efetivos e contratados, portadores do título 
de livre-docente.

§ 1º - Os professores colaboradores e visitantes, indepen-
dente dos títulos que possuam, não poderão votar nem ser 
votados.

§ 2º - Não será privado do direito de votar e ser votado 
o docente que se encontrar em férias, licença-prêmio ou que, 
afastado de suas funções, com ou sem prejuízo de vencimento, 
estiver prestando serviços em outro órgão da Universidade.

I - Da Inscrição
Artigo 4º - O registro de candidaturas dos representantes da 

categoria Professor Associado far-se-á por meio de requerimento 
dirigido à Diretora da Escola de Enfermagem, do qual constará a 
indicação do nome do titular e do suplente.

Artigo 5º - O eleitor somente poderá votar nos candidatos 
ou chapas que previamente se inscreverem para a representação 
de sua categoria.

Artigo 6º - Os requerimentos deverão ser entregues na 
Assistência Acadêmica da EE ou encaminhados para o e-mail 
eeataac@usp.br, até às 16h do dia 3-9-2019.

Parágrafo único - As inscrições poderão ser feitas por 
procuração.

II - Da Votação e Totalização Eletrônica
Artigo 7º - A Assistência Acadêmica encaminhará aos 

eleitores, às 8h do dia 11-9-2019, em seu e-mail institucional, o 
endereço eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso 
com a qual o eleitor poderá exercer seu voto nesta data.

Artigo 8º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

III - Da Votação Convencional
Artigo 9º - A votação convencional, a que se refere o art. 1º 

supra, será realizada no dia 11-9-2019, das 9h às 17h, na sala 8, 
Assistência Acadêmica.

Artigo 10 - As cédulas da eleição serão providenciadas pela 
Assistência Acadêmica.

Artigo 11 - A mesa eleitoral será designada pela Diretora 
da Escola de Enfermagem e contará com a presidência de um 
docente e a participação de dois mesários para auxiliá-lo, indi-
cados dentre os membros do corpo docente ou dos servidores 
não-docentes.

Artigo 12 - O processo eleitoral obedecerá às seguintes 
normas:

I - No ato da votação, os eleitores assinarão lista de com-
parecimento, previamente fornecida pelo Centro de Serviços 
Compartilhados em Recursos Humanos do Quadrilátero da 
Saúde, onde constará o nome do docente e em caso de dúvida, 
o presidente da mesa eleitoral providenciará para que o eleitor 
vote em separado;

II - As cédulas serão rubricadas pelo Presidente da mesa 
eleitoral;

III - Não será permitido voto por procuração;
IV - Serão garantidos o sigilo do voto e a inviolabilidade 

da urna.
Artigo 13 - A apuração deverá ser realizada imediatamente 

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

IV - Dos Resultados
Artigo 14 - Terminada a votação, a mesa eleitoral procederá 

à apuração dos votos, lavrando, a seguir, ata de abertura e 
encerramento dos trabalhos eleitorais e dos resultados obtidos.

Artigo 15 - Ocorrendo empate, serão adotados, sucessiva-
mente, os seguintes critérios de desempate:

I - o maior tempo de serviço docente na USP;
II - o maior tempo de serviço na respectiva categoria;
III - o docente mais idoso.
Parágrafo único - No caso de empate para representação de 

Professor Associado, os critérios de desempate serão aplicados 
à figura do titular.

Artigo 16 - O resultado será proclamado pela Diretora da 
Escola de Enfermagem até o dia subseqüente ao do pleito.

R$ 426.423,87, a ser paga em até 30 dias a partir da aprovação 
de contas relativas à parcela anterior e após a medição desta 
etapa concluída;  V – 5ª parcela: No valor de R$ 701.816,59, a 
ser paga em até 30 dias a partir da aprovação de contas relati-
vas à parcela anterior e após a medição desta etapa concluída; 
observado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 166 da Lei 
Federal n. º 8.666/93 de 21-06-1993, com suas alterações.Data 
da assinatura do Termo de Aditamento: 07-08-2019

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-7.467, de 9-8-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º - O Emprego Público 1199706, Básico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1.074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR-6.689/2015, fica redistribuído do Instituto de Química para o 
Instituto de Estudos Brasileiros.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 22-1-2019 (Proc. USP 
11.1.814.39.6).

Portaria GR-7.468, de 9-8-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º - O Emprego Público 1167260, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1.074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR-5.002/2011, fica redistribuído da Faculdade de Saúde Pública 
para o Museu Paulista.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 28-1-2019 (Proc. USP 
11.1.1131.6.3).

Portaria GR-7.469, de 9-8-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º - O Emprego Público 1171542, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1.074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR-6.617/2015, fica redistribuído do Instituto de Relações Inter-
nacionais para a Escola Politécnica.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 21-1-2019 (Proc. USP 
13.1.65.82.4).

Portaria GR-7.470, de 9-8-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º - O Emprego Público 1163876, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1.074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR-4.584/2009, fica redistribuído da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas para a Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 21-1-2019 (Proc. USP 
10.1.2663.8.4).

Portaria GR-7.471, de 9-8-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º - O Emprego Público 1193708, Básico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1.074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR-6.077/2013, fica redistribuído da Prefeitura do Campus USP 
“Fernando Costa” para a Faculdade de Zootecnia e Engenharia 
de Alimentos.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 21-1-2019 (Proc. USP 
14.1.36.19.1).

Portaria GR-7.472, de 9-8-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º - O Emprego Público 1192957, Básico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1.074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR-4.981/2011, fica redistribuído do Museu Paulista para a 
Faculdade de Saúde Pública.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 28-1-2019 (Proc. USP 
11.1.324.33.0).

 VICE-REITORIA

 Termo de Acordo de Cooperação
Proc. USP 19.1.13558.1.3.
Partícipes: Universidade de São Paulo - USP e Marco Aurélio 

Braga Advocacia (MAB).
Objeto: Criação de plano estratégico voltado à utilização 

do instituto jurídico da transferência de potencial construtivo 
dos imóveis da USP.

Data da assinatura: 7-8-2019.

 SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

 CENTRO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO
 Portaria STI-3, de 7-8-2019
O Superintendente de Tecnologia da Informação, da Uni-

versidade de São Paulo, nos termos do inciso IV, do artigo 
3º, da Lei Federal 10.520, de 17-7-2002, combinado com o 
disposto no inciso IV, do artigo 3º, do Decreto Estadual 47.297, 
de 6-11-2002, e alínea “b”, inciso I, do artigo 1°, da Portaria 
GR-6.561, de 16-6-2014, e alterações posteriores, expede a 
seguinte Portaria:

Artigo 1º - Ficam designados os servidores Carlos Eduardo 
Herculano, Certificação USP 043-2004 e Certificação Fun-
dap 160973-2008, Ernani Moreira Júnior, Certificação Fundap 
237841-2011, e Lucimary Kamei de Paula Rodrigues de Souza, 
Certificação Fundap 160981-2008, para atuarem como Prego-
eiros no procedimento licitatório a ser instaurado na Superin-
tendência de Tecnologia da Informação - STI (CeTI-RP) da USP, 
na modalidade Pregão em ambiente eletrônico e/ou presencial, 
conforme suas respectivas formações/capacitações, objetivando 
a contratação de serviço de telecomunicação/lançamento de 
cabos de fibras ópticas, de valor abaixo de R$ 650.000,00.

Artigo 2º - Para compor a Equipe de Apoio ficam designa-
dos os servidores Adelino Domingos Conacci, Daniel Barcelini, 
Rubens Rodrigo Diniz e Victor Hugo Gomes Pavan.

Artigo 3º - Os pregoeiros acima designados poderão atuar 
como suplentes de Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio.

Artigo 4º - Esta Portaria vigorará pelo prazo de 1 ano, a 
contar da data de sua publicação.

(Processo 2019.1.130.84.2)
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