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* Experiência em Orientação.
7.2. Avaliação do projeto de pesquisa. Serão avaliadas:
* Relevância do projeto de pesquisa
* Delimitação do problema e justificativa com revisão 

consistente da literatura
* Coerência interna (definição clara do(s) objetivo(s); 

material e método em consonância com as etapas anteriores; 
adequação e exequibilidade do cronograma no tempo previsto 
da titulação, referências)

* Qualidade da redação
8. Resultado Final
8.1. O resultado final será divulgado até 90 dias da data da 

inscrição no processo seletivo.
8.2. Os candidatos (selecionados ou não selecionados) 

poderão retirar a documentação apresentada para o processo 
seletivo no Serviço de Pós-Graduação, dentro do prazo de 60 
dias após a divulgação do resultado. Após este período, a docu-
mentação será inutilizada.

8.3. Qualquer recurso deverá ser interposto pelo interessado 
no prazo máximo de dez dias contados da data da divulgação 
do resultado final.

8.3.1. O recurso deverá ser entregue no Serviço de Pós-
-Graduação, que deverá protocolar a documentação.

8.3.2. Os procedimentos e prazos obedecerão ao disposto 
no Regimento Geral da USP.

9. Matrícula
9.1. A matrícula deverá ser efetuada pessoalmente ou por 

procuração simples com firma reconhecida em cartório, em até 
60 dias após a divulgação do resultado do processo seletivo, 
no horário de atendimento do Serviço de Pós-Graduação (SPG) 
da EEUSP.

9.2. O candidato estrangeiro somente poderá ser admitido e 
mantido no curso quando apresentar documento de identidade 
válido e de visto temporário ou permanente que o autorize a 
estudar no Brasil, constituindo tal documentação como pré-
-requisito para sua matrícula.

9.3. No ato da matrícula, o candidato brasileiro deverá 
entregar:

9.3.1. Requerimento de matrícula disponível no site do 
PPGE (www.ee.usp.br/posgraduacao/ppge), devidamente preen-
chido e assinado pelo candidato e pelo(a) orientador(a);

9.3.2. Cópia simples da cédula de identidade (RG);
9.3.4. Cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
9.3.5. Cópia simples da certidão de nascimento ou casa-

mento;
9.3.6. Cópia simples da prova de quitação com o serviço 

militar, se do sexo masculino;
9.3.7. Cópia simples do Título de eleitor;
9.3.8. Cópia simples, frente e verso, do Diploma e Histórico 

Escolar do Curso de Graduação oficialmente reconhecido;
9.3.9. Cópia simples, frente e verso, do Diploma e Histórico 

Escolar do Curso de Mestrado (somente para alunos do Curso 
de Doutorado), obtido em Curso oficialmente reconhecido no 
âmbito nacional e devidamente registrado, inclusive o candidato 
que obteve o título de mestre no exterior.

9.3.10. Plano de estudos disponível no site do PPGE (www.
ee.usp.br/posgraduacao/ppge), devidamente preenchido e assi-
nado pelo aluno e pelo(a) orientador(a).

9.3.11. Carta do candidato declarando disponibilidade de 
cursar a Pós-graduação de acordo com o cronograma estabele-
cido com o(a) orientador(a).

9.4. No ato da matrícula, o candidato estrangeiro deverá 
entregar:

9.4.1. Requerimento de matrícula disponível no site do 
PPGE (www.ee.usp.br/posgraduacao/ppge), devidamente preen-
chido e assinado pelo candidato e pelo(a) orientador(a);

9.4.2. Cópia simples do Registro Nacional de Estrangeiros 
(RNE) ou Passaporte;

9.4.3. Cópia simples do visto temporário ou permanente 
que o autorize a estudar no Brasil;

9.4.4. Cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF), 
caso já o tenha;

9.4.5. Cópia simples da certidão de nascimento ou casa-
mento;

9.4.6. Cópia simples, frente e verso, do Diploma e Histórico 
Escolar do Curso de Graduação oficialmente reconhecido;

9.4.7. Cópia simples, frente e verso, do Diploma e Histórico 
Escolar do Curso de Mestrado (somente para alunos do Curso 
de Doutorado), obtido em Curso oficialmente reconhecido no 
âmbito nacional e devidamente registrado.

9.4.8. Plano de estudos disponível no site do PPGE (www.
ee.usp.br/posgraduacao/ppge), devidamente preenchido e assi-
nado pelo aluno e pelo(a) orientador(a).

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE 
QUEIROZ

 Resumo de Convênio
Convênio Acadêmico Internacional entre a Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz”, da Universidade de São Paulo, 
e a Faculty of Agribusiness ans Commerce, da Lincoln University 
- Nova Zelândia.

Processo: 019101699113
Objeto: Promover a cooperação acadêmica nas áreas de 

mútuo interesse.
Vigência: 05-11-2019 a 04-11-2024
Data da assinatura: 05-11-2019
 Resumo de Convênio
Convênio Acadêmico Internacional entre a Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz”, da Universidade de São Paulo, 
e o Istitut Supérieur des Sciences Agronomiques, Agroalimen-
taires, Horticoles et du Paysage (AgroCampus Ouest), França.

Processo: 019101425110
Objeto: Promover a cooperação acadêmica nas áreas de 

mútuo interesse.
Vigência: 20-09-2019 a 19-09-2024
Data da assinatura: 20-09-2019

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE 
ALIMENTOS

 Despacho da Diretora, de 12-12-2019
Tornando sem efeito o Edital ATAC/FZEA n. 44/2019, 

publicado no D.O. em 12-12-2019.

 INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS

 Comunicado
Abertura de Processo Seletivo de Ingresso nos Cursos 

de Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto do programa de 
Pós-Graduação em Ciências (Fisiologia Geral) do Instituto de 
Biociências da USP.

O programa de Pós-Graduação em Ciências (Fisiologia 
Geral), que tem conceito 4 na CAPES, está oferecendo 25 vagas 
para Mestrado e 25 vagas para Doutorado e Doutorado Direto.

I. LOCAL E PERÍODO DE INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas na Secretaria de Pós-

-Graduação, no Prédio da Administração do Instituto de Bioci-
ências, à Rua do Matão, Travessa 14, 321 - Cidade Universitária, 
CEP: 05508-090 - São Paulo.

As inscrições serão recebidas em fluxo contínuo, no período 
de 09 de Março a 03-11-2020, de segunda a sexta-feira, das 10 
às 11h30 e das 14 às 16 horas. Serão aceitas inscrições pelo 
correio, recebidas na Secretaria até o último dia do período de 
inscrição. Inscrições poderão também ser encaminhadas através 
do endereço eletrônico cpg@ib.usp.br, com os documentos 
necessários em formato pdf. Neste caso, a inscrição só será 
efetivada caso a documentação esteja completa e o candidato 
receba uma mensagem acusando o recebimento da documenta-

das áreas de conhecimento do CNPq, e publicação de artigo(s) 
científico(s) em revista(s) arbitrada(s), livro(s) ou capítulo(s) de 
livro(s) relacionado(s) à dissertação de mestrado ou comprovan-
te de submissão.

Observação: candidatos com título de Mestre obtido no 
exterior deverão se inscrever para o curso de Doutorado Direto 
e, no caso de ingresso, caso tenham interesse em mudar para 
o curso de Doutorado, deverão solicitar a equivalência de 
título nos termos do Título IV - Da Equivalência e do Reconhe-
cimento de Títulos, Capítulo I - Da Equivalência de Títulos, do 
Regimento de Pós-Graduação da USP (http://www.leginf.usp.
br/?resolucao=resolucao-no-7493-de-27-de-marco-de-2018).

3.2. DOUTORADO DIRETO: candidatos com curso de gra-
duação oficialmente reconhecido, a ser comprovado até a data 
da matrícula, nas áreas de conhecimento ciências da saúde, 
ciências humanas ou ciências sociais, conforme tabela das 
áreas de conhecimento do CNPq, com comprovada maturidade 
acadêmica, indicada no currículo vitae, em que se destaque sua 
participação em projetos de pesquisa, obtenção de Bolsa de 
Iniciação Científica e autoria ou coautoria de artigos científicos 
publicados em revistas qualificadas, livros e capítulos de livros, 
com mínimo de duas publicações na íntegra em periódicos 
indexados nas bases ISI ou Medline ou Scielo.

4. Inscrições
As inscrições serão realizadas de 6 de janeiro a 14-12-2020, 

de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h (horário de Brasília), 
no Serviço de Pós-Graduação (SPG) da Escola de Enfermagem de 
São Paulo, Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419, 3º andar, Sala 
302, Cerqueira César, São Paulo - SP, CEP 054003-000, telefone 
(11) 3061-7533, E-mail: ppg.ppge.ee@usp.br

4.1 A inscrição poderá ser efetuada pessoalmente, por meio 
de procuração simples ou por Correio via (SEDEX), quando será 
considerada a data da postagem.

4.2 Documentos necessários para a inscrição, considerando-
-se Doutorado ou Doutorado Direto:

* Requerimento de inscrição, disponível no site do PPGE 
(http://www.ee.usp.br/posgraduacao/ppge/index.php/home) e 
carta de apresentação;

* Comprovante de pagamento de R$214,00 referente à 
taxa de inscrição. Boleto bancário disponível no site do PPGE 
(www.ee.usp.br/posgraduacao/ppge): o pagamento poderá ser 
efetuado em qualquer agência bancária;

* Cópia de documento de identificação com foto (RG, RNE 
ou Passaporte);

* Enviar via e-mail (ppg.ppge.ee@usp.br) o link do currículo 
lattes e o arquivo único (formato pdf) dos documentos compro-
batórios, em ordem conforme a descrição no currículo lattes;

* Duas cópias do Projeto de Pesquisa, que deve ser apre-
sentado de maneira clara e resumida, ocupando, no máximo, 20 
páginas digitadas em espaço 1,5. Deve compreender:

* Resumo (máximo 20 linhas);
* Introdução e justificativa, com síntese da bibliografia 

fundamental;
* Objetivos;
* Material e métodos;
* Referências bibliográficas;
* Plano de trabalho e cronograma de sua execução.
* Comprovante de aprovação no exame de proficiência em 

língua inglesa. Poderá ser entregue durante o processo seletivo, 
mas só participará da 2ª Etapa (Arguição oral do Projeto de 
Pesquisa) o candidato que comprovar aprovação no exame;

* Parecer do(a) provável orientador(a) com justificativa para 
seleção do candidato, disponível no site http://www.ee.usp.br/
posgraduacao/ppge/index.php/paginas/mostrar/88;

Documentos adicionais para candidatos ao curso de DOU-
TORADO:

* Comprovante de Conclusão de Mestrado stricto sensu, 
com possibilidade de comprovação até a data da matrícula 
(item 3.1);

* Histórico escolar de Mestrado ou ficha de aluno ou bole-
tim ou documento equivalente, contendo eventuais reprovações 
e trancamentos, emitido por secretaria de pós-graduação, ou 
órgão oficial equivalente;

* Comprovante da publicação de artigo(s) científico(s) 
em revista(s) arbitrada(s), livro(s) ou capítulo(s) de livro(s) 
relacionado(s) à dissertação de mestrado, ou comprovante de 
submissão.

Documentos adicionais para os candidatos ao curso de 
DOUTORADO DIRETO:

* Histórico escolar, ou ficha de aluno, ou boletim, ou 
documento equivalente de conclusão de curso de graduação 
regular, contendo eventuais reprovações e trancamentos, emi-
tido por secretaria de graduação, seção de alunos ou órgão 
oficial equivalente.

5. Proficiência em língua inglesa
Para o ingresso nos Cursos de Doutorado e Doutorado 

Direto, é exigida a proficiência em língua inglesa.
5.1. A proficiência em língua inglesa será comprovada por 

atestado de aprovação nos exames realizados nas seguintes 
Instituições:

5.1.1. Instituto Educacional União Cultural (a União Cultural 
Brasil-Estados Unidos mudou de Razão Social em 08/2016): com 
porcentagem mínima de acerto de 80%, validade de dois anos, 
a partir da data de realização do exame.

5.1.2. Centro de Línguas da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da USP: com resultado Suficiente, validade de 
dois anos, a partir da data de realização do exame.

5.1.3. Educational Testing Service, que aplica o TOEFL® - 
Test of English as a Foreign Language , Internet Based Test – IBT 
(eletrônico): com mínimo de 80 pontos, validade de dois anos, a 
partir da data de realização do exame.

5.1.4. IELTS - International English Language Testing System, 
com escore mínimo de 6,0.

5.1.5. Resultados já obtidos em outros exames de profici-
ência em língua inglesa poderão ser analisados pela Comissão 
Coordenadora do PPGE, mediante solicitação de candidato.

5.2. O comprovante de aprovação no exame de proficiência 
em língua inglesa deve ser entregue pelo candidato, no máximo, 
até a data de realização da Arguição oral do Projeto de Pesquisa.

6. Procedimentos de seleção
Curso de Doutorado: os candidatos serão avaliados em duas 

etapas, por Comissão indicada pela Comissão Coordenadora 
do PPGE.

1ª Etapa: Avaliação do curriculum vitae (nota de 0 a 10), em 
caráter eliminatório. Nota mínima 7.

2ª Etapa: Arguição oral do Projeto de Pesquisa (nota de 0 a 
10), em caráter eliminatório, cuja data será divulgada no quadro 
informativo do Serviço de Pós-Graduação e no site do PPGE. 
Nota mínima 7 (www.ee.usp.br/posgraduacao/ppge).

Resultados de cada etapa: serão divulgados no quadro 
informativo do Serviço de Pós-Graduação, no site do PPGE 
(www.ee.usp.br/posgraduacao/ppge) e por e-mail aos candida-
tos. Nenhum resultado será informado por telefone.

7. Critérios de avaliação
7.1. Análise do curriculum vitae: serão avaliadas formação e 

trajetória profissional; maturidade acadêmica, expressa por meio 
de experiência em ensino e pesquisa; produção científica regular 
e qualificada; participação em grupo de pesquisa e experiência 
em orientação, considerando:

* Trabalhos Publicados;
* Experiência comprovada em Pesquisa: participação no 

desenvolvimento de pesquisa apoiada por agências de fomen-
to, participação em grupo de pesquisa (mínimo de 6 meses), 
colaboração no desenvolvimento de fases específicas de pes-
quisa (coleta de dados, elaboração de banco de dados, análise 
e outros);

* Trabalhos Apresentados em Eventos Científicos;
* Premiação de trabalho científico;
* Experiência no Ensino;

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Portaria PRP/PRPG/STI/AGUIA 001, de 12-12-2019

Regulamenta, no âmbito da Universidade de São 
Paulo, a Resolução 7900, de 11-12-2019

O Pró-Reitor de Pesquisa, o Pró-Reitor de Pós-Graduação, o 
Superintendente de Tecnologia da Informação e o Presidente da 
Agência USP de Gestão de Informação Acadêmica, considerando 
a necessidade de estabelecer as condições de execução da Reso-
lução 7900 de 11-12-2019, baixam a seguinte Portaria:

Artigo 1º - São considerados docentes USP com responsabi-
lidade sobre a publicação de dados de pesquisa, no alcance da 
Resolução 7900 de 11-12-2019:

I- Docentes ativos;
II- Professores Sênior, nos termos da Resolução 6073 de 

01-03-2012.
Parágrafo único - Os docentes que utilizarem o Repositório 

de Dados Científicos da USP têm responsabilidade ética e legal 
sobre os dados publicados em seu nome.

Artigo 2º - O Repositório de Dados Científicos da USP está 
disponível no portal de sistemas corporativos da USP.

Artigo 3º - Será disponibilizado inicialmente um espaço de 
armazenamento em disco de 2 Gigabytes, sem custo para cada 
docente, por 5 anos, contados a partir da aprovação do pedido 
de espaço.

Parágrafo único - Esse período é passível de prorrogação 
mediante disponibilidade de recursos e aprovação do Grupo 
Gestor.

Artigo 4º - O espaço de armazenamento que exceda a 
gratuidade poderá ser custeado pelo docente, como parte da 
estratégia de sustentabilidade.

Parágrafo único - Os custos de armazenamento serão defi-
nidos pelo Grupo Gestor de Dados Científicos.

Artigo 5º - A solicitação de uso do repositório deve ser feita 
no sistema corporativo Repositório de Dados Científicos da USP.

§ 1º - O projeto a que se referem os dados a serem armaze-
nados no Repositório deve estar registrado no Currículo Lattes 
do pleiteante quando da submissão da solicitação.

§ 2º - É obrigatória a apresentação do plano de gestão de 
dados do projeto, que deve ser inserido no sistema Repositório 
quando da submissão da solicitação.

§ 3º - Os procedimentos operacionais para solicitação serão 
fornecidos pelo Grupo Gestor de Dados Científicos.

Artigo 6º - O Grupo Gestor de Dados Científicos analisará os 
pedidos à luz dos critérios da Resolução 7900, de 11-12-2019, 
e desta Portaria.

Artigo 7º - Casos omissos serão tratados pelo Grupo Gestor 
de Dados Científicos.

Artigo 8º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário 
(Processo USP 2019.1.13989.1.4).

 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
 Comunicado
O Pró-Reitor de Pós-Graduação comunica as seguintes 

manifestações do Conselho:
O Conselho de Pós-Graduação, tendo examinado as peças 

constantes do Processo 1997.1.7752.1.4 e, de acordo com o 
disposto no artigo 73 do Estatuto, resolveu autorizar o seguinte: 
1) criação das Áreas de Concentração: “Anestesiologia e Analge-
sia”, “Cirurgia Translacional” e “Medicina Perioperatória”, junto 
ao Programa de Pós-Graduação em Anestesiologia, Ciências 
Cirúrgicas e Medicina Perioperatória; 2) desativação da Área: 
Anestesiologia, no curso de doutorado, de interesse da Facul-
dade de Medicina, o qual deverá reger-se pela norma fixada no 
Regulamento baixado pela Resolução CoPGr 7687/19;

O Conselho de Pós-Graduação, tendo examinado as peças 
constantes do Processo 2019.1.215.23.6 de acordo com o dis-
posto no artigo 73 do Estatuto, resolveu autorizar a inclusão do 
Instituto de Psicologia como participante do Programa de Mes-
trado Profissional Interunidades “Formação Interdisciplinar em 
Saúde”, de interesse da Faculdade de Odontologia, Faculdade 
de Saúde Pública e Escola de Enfermagem, o qual deverá reger-
-se pela norma fixada no Regulamento baixado pela Resolução 
CoPGr 7768/19;

Considerando o resultado da 190ª reunião do Conselho 
Técnico Científico Superior entre os dias 20 a 22-11-2019, divul-
gado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) na Web, em 2-12-2019, comunicamos que o 
Conselho de Pós-Graduação, tendo examinado as peças cons-
tantes do Processo 2019.1.364.59.2 de acordo com o disposto 
no artigo 73 do Estatuto, autoriza a criação do Programa de Pós-
-Graduação em “Matemática” com duas Área de Concentração: 
“Matemática Aplicada” e “Matemática Pura”, de interesse da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, no 
curso de mestrado, o qual deverá reger-se pela norma fixada no 
Regulamento baixado pela Resolução CoPGr 7899/19.

 SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA USP

 Extrato de Termo Aditivo
1º Termo Aditivo de Supressão de Serviço e 1º Termo Adi-

tivo de Prorrogação do Prazo do Contrato 24/2019 - Processo 
2019.1.284.82.3.

Contratante: Superintendência do Espaço Físico da USP.
Contratada: Braúna Projetos e Paisagismo Eireli – ME
Objeto: Elaboração de projeto e aprovação de manejo arbó-

reo do Bloco B, do Instituto de Matemática e Estatística da USP.
Do 1º Aditivo de Supressão de Serviços – Supressão de 

serviços contratuais, no valor total de R$ 950,00.
Do 1º Aditivo de Prorrogação do Prazo: Prorrogado o 

prazo contratual por mais 30 dias corridos, contados a partir 
de 03-03-2020.

Data da Assinatura: 11-12-2019

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 Comunicado
Edital EE 129/2019
Processo Seletivo para o Curso de Doutorado do Programa 

de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem, 
da Universidade de São Paulo

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-graduação 
em Enfermagem (PPGE) da Escola de Enfermagem da Universi-
dade de São Paulo (EEUSP) torna público aos interessados que, 
nos termos da Resolução 7493, de 27-03-2018, e conforme 
aprovado na Comissão de Pós-Graduação da EEUSP em 02-12-
2019, estarão abertas, no período de 6 de janeiro a 14-12-2020, 
inscrições para os Cursos de Doutorado e Doutorado Direto.

1. Apresentação
As informações sobre a área de concentração, eixos temá-

ticos, linhas de pesquisa, disciplinas, corpo docente e grupos 
de pesquisa estão disponíveis no site do PPGE (www.ee.usp.br/
posgraduacao/ppge).

2. Vagas
Serão oferecidas 20 vagas, distribuídas entre os(as) 

orientadores(as) relacionados(as) no site do PPGE (www.ee.usp.
br/posgraduacao/ppge).

3. Requisitos para inscrição
Poderão inscrever-se para o Curso de:
3.1. DOUTORADO: candidatos com curso de Mestrado 

oficialmente reconhecido, a ser comprovado até a data da 
matrícula, com graduação nas áreas de conhecimento ciências 
da saúde, ciências humanas ou ciências sociais, conforme tabela 

 Turismo
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despacho do Responsável, de 12-12-2019
Divulgação de Decisão - Edital ST 01/2019
Em cumprimento ao Edital publicado no Diário oficial em 

23-11-2019 que possibilita a AUTORIZAÇÃO DE USO das peças 
institucionais da campanha “SP PRA TODOS” por entidades 
privadas sem fins lucrativos, ficam autorizadas as seguintes 
Entidades:

* Associação dos Dirigentes Vendas e Marketing do Brasil 
– ADVB;

* Associação Brasileira da Industria de Hotéis do Estado de 
São Paulo – ABIH/SP;

* Associação Brasileira dos Municípios de Interesse Cultural 
e Turístico – AMITUR;

* Skal Internacional de São Paulo – SKAL SP.
 Extrato
Processo ST 2709631/2019
Contrato ST 036/2019
Período: 12 meses.
Valor: R$ 4.197.200,00
Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, CNPJ sob o 

08.574.719/0003-00.
Contratada: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO, 

CNPJ sob o 44.315.919/0001-40.
Data de assinatura: 11-12-2019.
Objeto: Prestação de serviços técnicos e especializados para 

modelagem, estruturação e suporte à implantação de um Centro 
Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Paulista.

 Extrato
3 º Termo de Aditamento ao Contrato 033/2016
Processo ST 1472046/2018
Vigência: 12 meses – 15-12-2019 a 14-12-2020
Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, CNPJ sob o n. º 

08.574.719/0006-52.
Contratada: BIQ BENEFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 

o 07.878.237/0001-19.
Data de assinatura: 29-11-2019.
Objeto: Aditamento de prazo do contrato de prestação de 

serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição 
e fornecimento de vales refeições na forma de cartão eletrônico/
magnético com chip para a Secretaria de Turismo.

 DEPARTAMENTO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS

 Extrato
Resumo de Termo de Aditamento:
1º Termo de Aditamento ao Convênio – DADETUR 237/2017 

– Parecer Referencial CJ/ST 3/2019 - Convenentes - Secretaria 
de Turismo e o Município de Santa Branca - Proc. DADETUR 
367/2017 – Objeto: Execução de Muro de Contenção em con-
creto - Alteração da redação das Cláusulas Primeira, Terceira, 
Sexta e Nona – Os recursos de responsabilidade do Estado serão 
repassados parceladamente ao Município em 2 parcelas: I – 1ª 
Parcela: no valor de R$ 217.013,37, a que alude o “ caput” desta 
cláusula, já repassada ao Município em 12-07-2019;  II – 2ª 
Parcela: no valor de R$ 168.012,71, a ser paga em até 30 dias 
a partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior e 
após a medição desta etapa concluída; observado o disposto no 
inciso I do § 3º artigo 116 da Lei Federal 8.666/1993 de 21-06-
1993, com suas alterações posteriores – O prazo de vigência do 
presente convênio é de 830 dias, contados da data da sua assi-
natura em 21-12-2017, com vencimento em 30-03-2020. Data 
de assinatura do Termo de Aditamento: 12-12-2019.

3º Termo de Aditamento ao Convênio – DADETUR 006/2014 
– Parecer Referencial CJ/ST 3/2019 - Convenentes - Secretaria 
de Turismo e o Município de Avaré - Proc. DADETUR 038/2014 – 
Objeto: Revitalização da Praia Costa Azul - Alteração da redação 
das Cláusulas Primeira, Terceira e Nona – O prazo para execução 
do presente convênio será de 2185 dias, contados de sua assina-
tura ocorrida em 22-05-2014, com vencimento em 15-05-2020. 
Data de assinatura do Termo de Aditamento: 12-12-2019.

1º Termo de Aditamento ao Convênio – DADETUR 040/2018 
– Parecer Referencial CJ/ST 3/2019 - Convenentes - Secretaria 
de Turismo e o Município de Campos Novos Paulista - Proc. 
DADETUR 243/2018 – Objeto: Construção de Praça de Lazer - 
Alteração da redação das Cláusulas Primeira, Terceira, Quarta 
e Nona – O valor do presente Convênio é de R$ 371.424,40, 
sendo o valor de R$ 350.000,00 de responsabilidade do Estado e 
o valor de R$ 21.424,40 e/ou o que exceder de responsabilidade 
do Município - O prazo para execução do presente Convênio 
será de 720 dias, contados de sua assinatura ocorrida em 03-04-
2018, com vencimento em 23-03-2020.Data de assinatura do 
Termo de Aditamento: 05-12-2019.

3º Termo de Aditamento ao Convênio – DADETUR 111/2012 
– Parecer Referencial CJ/ST 3/2019 - Convenentes - Secretaria 
de Turismo e o Município de Bragança Paulista - Proc. DADETUR 
204/2012 – Objeto: Melhoria da sinalização e do sistema de Ilu-
minação Pública.- Alteração da redação das Cláusulas Primeira, 
Terceira, Quarta e Nona – O valor do presente Convênio é de 
R$ 1.856.288,71, sendo o valor de R$ 1.514.816,10 de respon-
sabilidade do Estado e o valor de R$ 341.472,61referente aos 
rendimentos financeiros e/ou o que exceder de responsabilidade 
do Município - O prazo de vigência do presente convênio é de 
3125 dias, contados de sua assinatura ocorrida em 26-06-2012, 
com vencimento em 15-01-2021 .Data de assinatura do Termo 
de Aditamento: 12-12-2019.

2º Termo de Aditamento ao Convênio – DADETUR 243/2017 
– Parecer Referencial CJ/ST 3/2019 - Convenentes - Secretaria 
de Turismo e o Município de Caraguatatuba - Proc. DADETUR 
448/2017 – Objeto: Implantação do Teatro de Arena no Comple-
xo Turístico Mirante do Camaroeiro - Alteração da redação das 
Cláusulas Primeira, Terceira e Nona – O prazo de vigência do 
presente convênio é de 1025 dias, contados de sua assinatura 
ocorrida em 21-12-2017, com vencimento em 11-10-2020. Data 
de assinatura do Termo de Aditamento: 29-11-2019.

 Universidade de 
São Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-7573, de 12-12-2019

Dispõe sobre distribuição de cargo de Professor 
Doutor

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, e tendo em vista o disposto na Lei 14.782, de 
14-05-2012, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º – Fica distribuído, junto ao Centro de Biologia 
Marinha, 1 (um) cargo de Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, 
da PG do QDUSP.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
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