
66 – São Paulo, 129 (239) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I quarta-feira, 18 de dezembro de 2019

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

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

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

Dos Resultados
Artigo 15 - A totalização dos votos da eleição, tanto no 

formato eletrônico como no convencional, será divulgada na 
página da Unidade, no dia 18-02-2020, a partir das 15 horas.

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

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

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

artigo deverá ser encaminhado à Assistência Técnica Acadêmica 
da FCFRP, até às 15 horas do dia 21-02-2020 e será decidido 
pela Direção.

Artigo 18 - O resultado final da eleição, após a homologa-
ção pelo Diretor, será divulgado na página da Unidade.

Parágrafo único - Na hipótese de ser constatada irregu-
laridade no processo eleitoral, o caso deverá ser submetido à 
Procuradoria Geral para análise e, posteriormente, à CLR, para 
deliberação.

Artigo 19 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pela Diretoria.

Artigo 20 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

 Portaria do Diretor, de 17-12-2019
Dispensando, a pedido, nos termos da Portaria Interna 

FEA-RP-033, de 27-10-2016, alterada pela Portaria Interna 
FEA-RP-041, de 06-12-2016, a aluna Isadora Biazotti Vieira, 
matriculada no 3º semestre do Curso de Ciências Contábeis, 
da condição de aluno-bolsista-monitor, a partir de 16-12-2019. 
(FEARP-072-2019)

 FACULDADE DE FILOSOFIA, 
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS

 Comunicado
Edital ATAC-030-19-CL-Proficiência Inglês
Estarão abertas na Secretaria do Centro de Línguas, na 

Avenida Professor Lineu Prestes, 159 (Prédio da Casa de Cultura 
Japonesa), sala 05, Cidade Universitária Armando de Salles 
Oliveira, no período de 06 a 27-01-2020, as inscrições para pre-
enchimento de 2 vagas para a função de monitor bolsista com o 
objetivo de desenvolver as seguintes atividades: acompanhar o 
processo de inscrição dos candidatos desde a abertura do edital 
no site até o arquivamento das provas checar o pagamento 
dos boletos antes das provas, enviar e receber e-mails das 
secretarias das unidades no que concernem os procedimentos 
e datas referentes às provas. Responder e-mails e telefonemas 
dos alunos sobre informações pertinentes às provas. Quanto 
à execução das provas, o monitor deverá: formatar, imprimir, 
aplicar e corrigir as provas, entre outras atividades e, depois da 
aplicação: divulgar gabarito, resultados, recorreção. Por fim, o 
monitor deverá arquivar as provas.

Poderão candidatar-se à monitoria os alunos regularmente 
matriculados nos Cursos de Letras da FFLCH-USP, que tenham 
concluído o quarto semestre, ou alunos regularmente matricula-
dos nos Programas de Pós-Graduação em Letras da FFLCH-USP.

Os monitores selecionados serão remunerados mediante 
bolsa, por 60 horas mensais, com valores de R$ 840,00 - alunos 
dos cursos de Graduação e R$ 1.260,00 - alunos dos cursos de 
pós-graduação, sem vínculo empregatício com a Unidade.

É vedado o acúmulo de bolsas. Se o aluno já for bolsista de 
outra modalidade na USP, não será possível atuar e receber pela 
presente monitoria.

A vigência da bolsa será de seis meses, renováveis, auto-
maticamente, por mais seis meses, permitindo-se, todavia, que 
o aluno que já tenha exercido monitoria se candidate a novo 
processo seletivo.

Todo o processo seletivo obedecerá às disposições contidas 
no Regimento da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Huma-
nas da USP, artigos 67 a 71.

No ato da inscrição, o candidato deverá entregar cópia dos 
seguintes documentos: curriculum vitae (contendo experiência 
profissional e atividades acadêmicas), RG, CPF e comprovante 
de vínculo acadêmico com a Faculdade (da graduação, resumo 
escolar e atestado de matrícula com disciplinas do sistema 
Júpiter ou da pós-graduação, do sistema Janus).

Observação: Todos os critérios do processo seletivo são 
eliminatórios e é de inteira responsabilidade do candidato 
acompanhar a divulgação de datas e horários relativos às fases 
da seleção pelo site do Centro de Línguas http://clinguas.fflch.
usp.br/.

Ao término do período da monitoria, o aluno deverá 
apresentar ao Centro de Línguas, por intermédio do professor 
responsável, um relatório das atividades desenvolvidas.

O professor responsável pela monitoria poderá, a qual-
quer tempo, solicitar a dispensa do aluno monitor, mediante 
justificativa.

A monitoria também cessará, antes do prazo determinado, 
caso o aluno manifeste, por escrito, seu desinteresse.

 FACULDADE DE MEDICINA

 ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA
Extrato de Contrato
Dispensa de Licitação 52/2019
Processo USP 2019.1.1127.5.5
Compra 239050/2019
Contratante: Faculdade de Medicina, da Universidade de 

São Paulo.
Contratada: Ana Karoline Ormeni Gaspar - ME, M.M.V.B. 

Decorações e Comércio de Tecidos Ltda. e Ponto Mix Comercial 
e Serviços Eireli, CNPJ 29.027.040/0001-09, 00.030.166/0001-50 
e 29.940.579/0001-54.

Objeto: Utensílios domésticos.
Valor contratado: R$ 2.110,80.
Classificação Funcional Programática: 12.364.1043.5304
Classificação de Despesa Orçamentária: 339030151 e 

339030901
Data da assinatura: 23-09-2019
Empenhos: 04465674/2019, 04465720/2019 e 

04465810/2019
Fundamento legal: Lei Federal 8.666/93, art. 24, inciso II.
 ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA
Extrato de Contrato
Dispensa de Licitação 61/2019
Processo USP 2019.1.822.5.1
Compra 276699/2019
Contratante: Faculdade de Medicina, da Universidade de 

São Paulo.
Contratada: Infobrás Informática do Brasil Ltda. - EPP, CNPJ 

52.676.392/0001-07.
Objeto: Monitor de vídeo
Valor contratado: R$ 3.250,00
Classificação Funcional Programática: 12.364.1043.5304.
Classificação de Despesa Orçamentária: 44905220.
Data da assinatura: 24-10-2019
Empenho: 05062034/2019
Fundamento legal: Lei Federal 8.666/93, art. 24, inciso II.

 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO

 Extrato de Convênio
Convênio Acadêmico Internacional para Dupla Titulação 

de Doutorado.
Processo: 2019.1.475.22.0
Convenente: Universidade de São Paulo - Escola de Enfer-

magem de Ribeirão Preto.
Signatária: Profª Drª Maria Helena Palucci Marziale - Dire-

tora.
Concedente: University of Alabama - College of Arts & 

Sciences/Dep. Anthropology.
Signatário: Prof. Dr. Keith Jacobi - Diretor.
Objeto: Promover a cooperação acadêmica por meio da co-

-orientação da estudante de doutorado Nicole Lynn Henderson 
do Department of Antropology/College of Arts & Science da UA, 
visando à preparação de tese de doutorado e dupla titulação, 
cuja realização e defesa se efetuarão sob a responsabilidade 
das duas instituições.

Fundamento: Resolução USP 6966, de 21-10-2014, e pela 
Portaria USP 6580, de 21-10-2014, alterada pela Portaria USP 
6631, de 27-02-2015.

Assinatura: 04-10-2019.
Vigência: 04-10-2019 a 03-10-2024.

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO

 Portaria FCFRP-70, de 13-12-2019

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

O Diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, baixa a seguinte 
Portaria:

Artigo 1º - A escolha da representação discente de gradu-
ação, processar-se-á, nos termos da Seção II do Capítulo II do 
Regimento Geral, em uma única fase, a partir das 12 horas do 
dia 17-02-2020 e se encerrará às 12 horas do dia 18-02-2020, 
por meio de sistema eletrônico de votação e totalização de 
votos, podendo, em caráter excepcional, ser utilizado sistema de 
votação convencional, de acordo com as regras dos artigos 10 
a 14 desta Portaria.

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

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

toral, composta paritariamente por um docente e um discente 
de graduação.

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

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

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

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

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

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

a) Congregação:
- 2 representantes discentes e respectivos suplentes;
b) Conselho Técnico-Administrativo:
- 1 representante discente e respectivo suplente;
c) Departamento de Ciências BioMoleculares:
- 1 representante discente e respectivo suplente;
d) Departamento de Ciências Farmacêuticas:
- 2 representantes discentes e respectivos suplentes;
e) Departamento de Análises Clínicas, Toxicológicas e Bro-

matológicas
- 2 representantes discentes e respectivos suplentes;
f) Comissão de Graduação:
- 1 representante discente e respectivo suplente;
g) Comissão de Cultura e Extensão Universitária:
- 1 representante discente e respectivo suplente;
h) Comissão de Relações Internacionais:
- 1 representante discente e respectivo suplente.
Artigo 5º - O eleitor poderá votar, no máximo, no número 

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

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

Da Inscrição
Artigo 7º - O pedido de inscrição individual ou por chapa 

dos candidatos, formulado por meio de requerimento, será 
recebido na Assistência Técnica Acadêmica a partir da data de 
divulgação desta Portaria, até às 12 horas do dia 03-02-2020, 
mediante declaração de que o candidato é aluno regularmente 
matriculado no curso de graduação da Unidade.

§ 1º - A declaração mencionada no caput deste artigo 
deverá ser expedida pelo Serviço de Graduação ou pelo Sistema 
Júpiter.

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

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página da Unidade, no dia 03-02-
2020, após as 16 horas.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Assistência Técnica Acadêmica, no 
período de 04 a 13-02-2020. A decisão será divulgada na página 
da Unidade, no dia 14-02-2020.

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais 
deferidos, será definida por sorteio a ser realizado na Assistência 
Técnica Acadêmica, no dia 14-02-2020, às 15 horas, permitida a 
presença de interessados.

Da Votação e Totalização Eletrônica
Artigo 8º - A Assistência Técnica Acadêmica encaminhará 

aos eleitores, no dia 17-02-2020, em seu e-mail, o endereço 
eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso com a qual 
o eleitor poderá exercer seu voto.

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

Da Votação Convencional
Artigo 10 - A votação convencional a que se refere o artigo 

1º supra será realizada no dia 17-02-2020, das 14 às 17 horas 
e no dia 18-02-2020 das 9 às 12 horas, na Seção de Apoio 
Acadêmico da FCFRP.

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

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

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

Artigo 8º - Será considerado eleito o nome que obtiver 
maioria simples dos votos do Colegiado.

Artigo 9º - Caso haja empate entre os indicados, serão ado-
tados, como critério de desempate, sucessivamente:

I - a mais alta categoria;
II - o maior tempo de serviço docente na USP; e
III - maior idade.
Disposições Finais
Artigo 10 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

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

Artigo 11 - Dos resultados da eleição cabe recurso, no prazo 
de 3 (três) dias úteis, após a divulgação do resultado.

Artigo 12 - Eleito(a), o(a) novo(a) Vice-Presidente entrará 
em exercício, e seu mandato encerrar-se-á juntamente com o do 
Presidente em 12-07-2020.

Artigo 13 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pela Diretora.

Artigo 14 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação, revogadas as disposições em contrário.

 SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA USP

 Comunicado
Devido a problemas de ordem administrativa na tramitação 

do processo, o pagamento referente a seguir relacionado deixou 
de atender a ordem cronológica do vencimento. Como determi-
na o Tribunal de Contas, será providenciada a regularização na 
data de 18-12-2019: Processo de Pagamento 2019.5.464.82.9 
- AC Fontes Serviços de Engenharia - Fatura 17, no valor de R$ 
9.000,00.

 Comunicado
Devido a problemas de ordem administrativa na tramitação 

do processo, o pagamento referente a seguir relacionado deixou 
de atender a ordem cronológica do vencimento. Como determi-
na o Tribunal de Contas, será providenciada a regularização na 
data de 18-12-2019: Processo de Pagamento 2019.5.455.82.0 
- AC Fontes Serviços de Engenharia - Fatura 15, no valor de R$ 
4.800,00.

 AGÊNCIA USP DE COOPERAÇÃO 
ACADÊMICA NACIONAL E INTERNACIONAL

 Resumo de Acordo
Proc. USP 2019.1.19832.1.0.
Partícipes: Universidade de São Paulo e "Lakehead Univer-

sity" (Canadá).
Objeto: Cooperação acadêmica entre as partes, em áreas 

de mútuo interesse.
Vigência: De 3-12-2019 a 2-12-2024.
Data da assinatura: 3-12-2019.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

 SEÇÃO DE COMPRAS
 SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Termo Aditivo de Contrato
Contrato: 2/2019-EACH
Processo 2018.1.1080.86.4 - Volume I.
Objeto: Manutenção de aparelho de ar condicionado.
Contratante: USP - Escola de Artes, Ciências e Humanidades.
Contratada: Refrishopping Comércio e Serviços em Refrige-

ração Ltda. ME, CNPJ 71.623.698/001-40.
Valor Total do Contrato: R$ 32.906,82.
Classificação Funcional Programática: 12.364.1043.5304.
Classificação de Recursos: 3.3.90.39.80
Data de Assinatura: 12-12-2019

 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE

 Comunicado
No período de 06/01 a 18-12-2020, nos dias úteis, das 

9h 12h e das 14h às 16h, na Secretaria de Pós-Graduação 
da Escola de Educação Física e Esporte - USP, Av. Prof. Mello 
Moraes, 65, Cidade Universitária Butantã, São Paulo, estarão 
abertas as inscrições para ingresso no Curso de Pós-Graduação 
- Doutorado em Ciências e Doutorado Direto em Ciências, nas 
áreas de concentração: Estudos Biodinâmicos da Educação 
Física e Esporte e Estudos Socioculturais e Comportamentais da 
Educação Física e Esporte. Os candidatos interessados deverão 
preencher requerimento de inscrição e questionário informativo 
(fornecidos pela Secretaria do Curso e disponíveis no site www.
eefe.usp.br, acessando Pós-Graduação\>Ingresso\>Doutorado) e 
juntar os seguintes documentos:

a) Cópia do diploma e Histórico Escolar do curso de gradu-
ação (exceto para mestres EEFE-USP);

b) Cópia do Histórico Escolar e do Diploma ou Certificado de 
Conclusão do Curso de Mestrado (exceto para mestres EEFE-USP 
e candidatos ao Doutorado Direto);

c) Curriculum Vitae;
d) Projeto de Pesquisa em uma das áreas de concentração;
e) Cópia da Cédula de Identidade e, se estrangeiro, docu-

mento que comprove sua regularidade no País;
f) Uma fotografia 3x4 recente; e
g) Comprovante de pagamento de taxa de inscrição no 

valor de R$ 214,00, a ser paga através de boleto impresso pelo 
candidato e entregue juntamente com a documentação.

h) Comprovante de aprovação no exame de proficiência 
em língua inglesa, realizado há, no máximo, cinco anos da data 
de inscrição (ITP-Toefl - Mínimo de 450 pontos; ou IBT Toefl - 
Mínimo de 44 pontos; ou IELTS Academic - Mínimo 4 pontos ou 
Cambridge - Nível PET);

i) Comprovante de aprovação no Exame de Proficiência 
em Língua Portuguesa (para estrangeiros, de países cuja língua 
oficial não seja a portuguesa), realizado há, no máximo, cinco 
anos da data de inscrição (nível “aprovado” no exame apli-
cado pelo Centro de Línguas da Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo; ou nível 
“intermediário”, no mínimo, no exame CELPE - Brás, do Governo 
Federal do Brasil).

j) Parecer circunstanciado do futuro orientador quanto à 
experiência acadêmica e profissional, projeto de pesquisa e 
histórico escolar do candidato;

k) Comprovante de aceite ou publicação (nos últimos 5 
anos) como primeiro autor, de 1 artigo completo em revista 
indexada ou de 1 livro ou capítulo de livro de editora com 
reconhecida tradição no meio universitário, relacionado ao tema 
da dissertação de mestrado ou ao projeto apresentado. Para 
ingresso no Doutorado Direto, deverão ser apresentados o aceite 
ou publicação (nos últimos 5 anos) como primeiro autor, de 3 
artigos completos em revista indexada, ou livros ou capítulos de 
livros em editoras com reconhecida tradição no meio universitá-
rio, relacionados à dissertação de mestrado ou ao projeto pro-
posto; O processo seletivo nos cursos de Doutorado e Doutorado 
Direto será de fluxo contínuo, cuja a seleção será feita com base 
na analise dos critérios descritos nos itens d, h, i, j e k, da relação 
acima. As vagas dependerão da disponibilidade de vagas por 
orientador. O parecer circunstanciado do orientador deverá ser 
referendado pela Comissão de Pós-Graduação em suas reuniões 
ordinárias. Uma vez aprovado, o aluno será automaticamente 
matriculado no curso solicitado.

posteriores – O prazo para execução do presente convênio será 
de 930 dias, contados de sua assinatura em 01-11-2017, com 
vencimento em 17-01-2021.Data da assinatura do Termo de 
Aditamento: 13-12-2019.

 Termo de Convênio
Processo 424/2018 – Convênio 104/2019 ST-DADETUR – 

Parecer Jurídico Referencial CJTUR 04/2019 – Partícipes: Secreta-
ria de Turismo e o Município de Bofete– Objeto: Revitalização do 
Terminal Rodoviário Cirilo Roder - O valor do presente Convênio 
é de R$ 109.433,22 sendo R$ 100.000,00 de responsabilidade 
do Estado e R$ 9.433,22 e/ou que exceder, de responsabilidade 
do Município - Recursos: os recursos a serem transferidos ao 
Município, originários do Fundo de Melhorias dos Municípios 
Turísticos, onerarão o Elemento Econômico 4.4.40.51.01 Trans-
ferência a Municípios/Obras; U.G.E DADETUR 500.102, P.T.Res 
500.110; Programa de Trabalho PT 23.695.5002.6195.0000 – 
Prazo: O prazo de vigência do presente Convênio é de 360 dias 
a partir da data da assinatura - Data da assinatura do Termo de 
Convênio: 12-12-2019.

 Retificação do D.O. de 11-10-2019
Rerratificação ao Segundo Termo de Aditamento do Convê-

nio 012/2014 ST-DADETUR – Processo 055/2014 do Município 
de Águas de Lindóia celebrado em 09-10-2019 e publicado no 
D.O de 11-10-2019. Objeto: Revitalização de Espaços Públicos. 
Retifica-se a Ementa do 2º Termo de Aditamento. Onde se lê: 
“ Segundo Termo de Aditamento – Adequação de projeto com 
alteração da Redação das Cláusulas Primeira, Terceira, Sexta 
e Nona do Convênio 012/2014, celebrado em 29-04-2014, 
entre o Estado de São Paulo, pela Secretaria de Turismo, e o 
Município de Águas de Lindóia, objetivando a transferência de 
revitalização de Espaços Públicos”. Leia-se “ Segundo Termo de 
Aditamento – Adequação de Projeto com alteração da Redação 
das Cláusulas Primeira, Terceira, Quarta e Nona do Convênio 
012/2014, celebrado em 29-04-2014, entre o Estado de São 
Paulo, pela Secretaria de Turismo, e o Município de Águas de 
Lindóia, objetivando a transferência de recursos financeiros do 
fundo de Melhoria das Estâncias para a Revitalização de Espa-
ços Públicos”. Data da assinatura do Termo de Rerratificação: 
27-11-2019.

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-7.576, de 17-12-2019

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 1174436, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR-7186/2018, fica redistribuído da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto para a Faculdade de Direito 
de Ribeirão Preto.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 21-08-2019 (Proc. USP 
13.1.495.53.5).

 SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DA USP

 Extrato de Contrato
Processo 2019.1.33.69.3
Contratante: Universdade de São Paulo.
Contrato: BioMed Central - Contrato de Adesão para Sócio 

(s/nº).
Contratada: BioMed Central Limited (BMC).
Objeto: "Supporter Membership" - Parceria que possibilita 

desconto, no valor da publicação, aos autores USP que tiverem 
seus artigos submetidos e aprovados para publicação nas 
revistas BMC.

Valor Total: USD 40,000.00
Valor Total Estimado: R$ 180.000,00
Classificação Funcional Programática: 12.122.100.5272
Classificação do Recurso: 3.3.90.39.99 - Fonte: 1
Vigência do Contrato: 12 meses a partir de 01-11-2019.
Parecer Jurídico: PG.P. 01943, de 01-11-2019.

 MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA

 Portaria MAE-18, de 16-12-2019

Dispõe sobre a eleição para escolha do(a) Vice-
Presidente da Comissão de Pesquisa do Museu 
de Arqueologia e Etnologia, da Universidade de 
São Paulo

O Diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia, de acordo 
com o disposto no Estatuto e Regimento Geral da Universidade 
de São Paulo, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1° - A eleição para escolha do(a) Vice-Presidente da 
Comissão de Pesquisa do Museu de Arqueologia e Etnologia 
da USP ocorrerá na reunião do Conselho Deliberativo, a ser 
realizada em 06-02-2020.

Das Inscrições
Artigo 2º - O Presidente da Comissão de Pesquisa deverá 

indicar 3 (três) candidatos(as) à função de Vice-Presidente, den-
tre os Professores Titulares, Associados ou Doutores, por meio de 
ofício dirigido ao Diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia, 
até o dia 29-01-2020.

Parágrafo único - O Diretor divulgará no dia 30-01-2020, no 
sítio eletrônico do MAE, disponível em http://mae.usp.br, a lista 
dos candidatos indicados e por ele deferidos, assim como as 
razões de eventual indeferimento.

Artigo 3º - A eleição será supervisionada por Comissão 
Eleitoral, composta por 2 docentes e um servidor técnico 
administrativo.

Do Colégio Eleitoral
Artigo 4º - São eleitores todos os membros do Conselho 

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

fato por escrito à Assistência Técnica de Direção, até o dia 
31-01-2020.

§ 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 um nome.

Artigo 6º - A votação será realizada por meio de cédula 
oficial, devidamente rubricada pelo Diretor do MAE-USP.

§ 1º - As cédulas conterão os nomes dos(as) indicados(as) 
elegíveis à Vice-Presidência em ordem alfabética.

§ 2º - No lado esquerdo de cada nome 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 2 (dois) mem-

bros do Conselho Deliberativo indicados pelo Diretor, terá início 
imediatamente após o término da votação. Aberta a urna e con-
tadas as cédulas, seu número deverá corresponder aos eleitores.

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