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criatividade no desenvolvimento de estruturas musicais. A partir 
de uma figura musical indicada pela banca (fragmento melódico, 
cifra de harmonia, partitura gráfica), o candidato deve realizar 
uma improvisação de aproximadamente 1 minuto no mesmo 
instrumento escolhido para o item acima. Possui peso 2.

(e) Apresentação de uma composição original de sua auto-
ria: Avalia a produção artística pregressa. Uma cópia da obra em 
formato de partitura geral ou registro em suportes digitais (MP3, 
WAV, AIFF quando se tratar de obra eletroacústica ou digital) 
deve ser obrigatoriamente entregue à banca. Possui peso 2.

Observações: 1- O candidato deverá trazer seu próprio ins-
trumento e aparatos (como amplificador 110v e extensão, se for 
o caso), exceto piano e instrumentos de teclado de percussão. 2- 
Não haverá amplificador disponível para instrumentos elétricos.

2.3. Para o Curso de Bacharelado em Música com Habilita-
ção em Regência

(a) Prova oral: Avalia a compreensão do candidato em 
relação à carreira, levando em consideração seu histórico. 
Possui peso 1.

(b) Reconhecimento auditivo de intervalos e acordes. Possui 
peso 1.

(c) Leitura à primeira vista cantada de melodias indicadas 
pela banca examinadora: Avalia a capacidade de execução de 
linhas melódicas simples através do canto. O candidato deve 
entoá-las com afinação e fluência, pronunciando os nomes das 
notas. Possui peso 2.

(d) Leitura à primeira vista ao piano de alguns dos corais 
de Johann Sebastian Bach. Avalia a capacidade da execução à 
primeira vista ao piano. O candidato deve tocá-lo com fluência. 
Possui peso 1.

(e) Execução, ao instrumento indicado pelo candidato, de 
uma peça erudita de livre escolha, pertencente aos períodos Bar-
roco, Clássico, Romântico, ou Século XX. Avalia a desenvoltura 
técnica, a compreensão e a interpretação musicais, bem como 
a expressão do conhecimento teórico, estilístico e histórico do 
candidato, através da performance. Possui peso 2.

(f) Identificação, através da audição, de trechos de algumas 
dentre as obras abaixo relacionadas, a serem indicadas pela 
banca examinadora: Avalia o conhecimento do candidato em 
relação ao repertório sinfônico. Possui peso 1.

- C. Monteverdi: Lamento d’Arianna (ciclo coral);
- A. Vivaldi: Gloria, RV 589;
- W. A. Mozart: Requiem, K 626;
- L. van Beethoven: Sinfonia n. 8, em Fá Maior, Op. 93;
- F. Chopin: Concerto n. 1 para piano e orquestra, em Mi 

menor, Op. 11;
- J. Brahms: Sinfonia n. 1, em Dó menor, Op. 68;
- C. Debussy: Prélude a l’après-midi d’un faune;
- I. Stravinsky: Petrushka;
- H. Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras n. 1;
- John Adams: Lollapalooza.
2.4. Para o Curso de Bacharelado em Música com Habilita-

ção em Canto e Arte Lírica
(a) Prova oral: Avalia a compreensão do candidato em 

relação à carreira, levando em consideração seu histórico. 
Possui peso 1.

(b) Leitura à primeira vista cantada de melodias indicadas 
pela banca examinadora: Avalia a capacidade de execução de 
linhas melódicas simples através do canto. O candidato deve 
entoá-las com afinação e fluência, pronunciando os nomes das 
notas. Possui peso 2.

(c) Programa: Execução vocal de duas obras: C. W. Gluck - 
Ária: O del mio dolce ardor; e uma peça de livre escolha, que se 
enquadre nas opções abaixo relacionadas: Avalia a aptidão, o 
potencial, a desenvoltura técnica, a compreensão e a interpreta-
ção musicais, bem como a expressão do conhecimento teórico, 
estilístico e histórico do candidato através da performance. 
Possui peso 5.

- Canção de câmara brasileira
- Lied ou canção do período Romântico
- Ária de ópera, oratório ou cantata
Observação: O candidato deverá comparecer preferivelmen-

te acompanhado por um pianista apto a executar as obras do 
programa, às suas expensas.

2.5. Para o Curso de Bacharelado em Música com Habilita-
ção em Instrumento de Cordas Dedilhadas

Todos os candidatos ao Curso de Bacharelado em Música 
com Habilitação em Instrumento de Cordas Dedilhadas realiza-
rão as seguintes atividades:

(a) Prova oral: Avalia a compreensão do candidato em 
relação à carreira, levando em consideração seu histórico. 
Possui peso 2.

(b) Leitura à primeira vista cantada de melodias indicadas 
pela banca examinadora: Avalia a capacidade de execução de 
linhas melódicas simples através do canto. O candidato deve 
entoá-las com afinação e fluência, pronunciando os nomes das 
notas. Possui peso 1.

(c) Execução das peças indicadas no programa da ênfase 
escolhida, listadas a seguir: Avalia a aptidão, o potencial, a 
desenvoltura técnica, a compreensão e a interpretação musicais, 
bem como a expressão do conhecimento teórico, estilístico e 
histórico do candidato através da performance. Possui peso 5.

2.5.1. Ênfase em Violão
(c1) Fernando Sor: Minueto Op. 11 4
(c2) Uma obra selecionada dentre os seguintes composi-

tores: Dionísio Aguado, Fernando Sor (exceto Minueto Op. 11 
4), Mauro Giuliani, Napoleón Coste, Giulio Regondi, Francisco 
Tárrega, Agustín Barrios, Heitor Villa-Lobos, Francisco Mignone, 
Manuel Ponce, Mario Castelnuovo-Tedesco, Joaquín Turina, 
Federico Moreno Torroba, Alexandre Tansman, Antonio Lauro, 
Emílio Pujol, César Guerra-Peixe, Abel Carlevaro e Leo Brouwer.

2.6. Para o Curso de Bacharelado em Música com Habilita-
ção em Instrumento Percussão

Todos os candidatos ao Curso de Bacharelado em Música 
com Habilitação em Instrumento Percussão realizarão as seguin-
tes atividades:

(a) Prova oral: Avalia a compreensão do candidato em 
relação à carreira, levando em consideração seu histórico. 
Possui peso 2.

(b) Leitura à primeira vista cantada de melodias indicadas 
pela banca examinadora: Avalia a capacidade de execução de 
linhas melódicas simples através do canto. O candidato deve 
entoá-las com afinação e fluência, pronunciando os nomes das 
notas. Possui peso 1.

(c) Execução das peças listadas a seguir: Avalia a aptidão, o 
potencial, a desenvoltura técnica, a compreensão e a interpreta-
ção musicais, bem como a expressão do conhecimento teórico, 
estilístico e histórico do candidato através da performance. 
Possui peso 5.

(c1) Morris Goldenberg: Farfel´s Gavotte do livro 12 Progres-
sive Solos for Snare Drum.

(c2) Uma peça de livre escolha para teclados (Marimba, 
Vibrafone, Xilofone) com duas ou quatro baquetas.

(c3) Leitura à primeira vista ao teclado (duas baquetas) de 
peça indicada pela banca examinadora.

2.7. Para o Curso de Bacharelado em Música com Habilita-
ção em Instrumento de Teclado

Todos os candidatos ao Curso de Bacharelado em Música 
com Habilitação em Instrumento de Teclado realizarão as 
seguintes atividades:

(a) Prova oral: Avalia a compreensão do candidato em 
relação à carreira, levando em consideração seu histórico. 
Possui peso 2.

(b) Leitura à primeira vista cantada de melodias indicadas 
pela banca examinadora: Avalia a capacidade de execução de 
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Materiais
Para a etapa prática da Prova Específica de Artes Visuais, o 

candidato deverá trazer lápis grafite (H, 2B, 4B, 6B), lápis de cor, 
borracha, apontador de lápis e canetas hidrográficas coloridas.

MÚSICA – ECA – SÃO PAULO
PROGRAMA
1. PROVA TEÓRICA
A Prova Teórica possui peso 2 e será formulada de acordo 

com o conteúdo da Bibliografia, compreendendo os seguintes 
assuntos:

(a) História Geral da Música: conhecimentos contemplados 
na bibliografia específica indicada abaixo.

(b) Teoria da Música: reconhecimento e manipulação de: 
escalas maiores e menores; tonalidades; modos; intervalos; 
tríades; rítmicas mais recorrentes; claves; fórmulas de compasso; 
notação musical; sinais de expressão; terminologia musical; 
progressões harmônicas; notas auxiliares (notas estranhas ao 
acorde); cadências; análise harmônica.

(c) Percepção Musical: identificação pela audição de: melo-
dias a uma ou a duas vozes; intervalos; tríades; rítmicas mais 
recorrentes; progressões harmônicas; notas auxiliares mais 
recorrentes; cadências.

(d) Educação Musical (somente para os candidatos ao curso 
de Licenciatura): conhecimentos contemplados na bibliografia 
específica indicada abaixo.

Bibliografia:
- História Geral da Música
BENNETT, Roy. Uma breve história da música. Cadernos de 

Música da Universidade de Cambridge. RJ: Jorge Zahar Ed, 1986.
GRIFFITHS, Paul. A música moderna: uma história concisa 

e ilustrada de Debussy a Boulez. 2 ed. RJ: Jorge Zahar, 2011.
GROUT, Donald e PALISCA, Claude. História da música 

ocidental. 5 ed. Lisboa: Gradiva, 2007.
MARIZ, Vasco. História da música no Brasil. 5.ed. RJ: Nova 

Fronteira, 2000.
NEVES, José Maria. Música contemporânea brasileira. 2 ed. 

RJ: Contracapa, 2008.
TINHORÃO, José Ramos. História Social da Música Popular 

Brasileira. SP: Editora 34, 1998.
- Teoria da Música
BRISOLLA, Cyro Monteiro. Princípios de harmonia funcional. 

SP: Annablume, 2006.
LIMA, Marisa Ramires; FIGUEIREDO, Sérgio. Exercícios de 

teoria musical: uma abordagem prática. 6 ed ampliada e com 
CD. SP: Embraform, 2004.

LIMA, Marisa Ramires. Harmonia: uma abordagem prática. 
Parte I. 2 ed. SP: Ed. Independente, 2010.

PASCOAL, Maria Lúcia e PASCOAL, Alexandre. Estrutura 
tonal: Harmonia. Livro eletrônico: www.cultvox.com.br.

SCHOENBERG, Arnold. Fundamentos da composição musi-
cal. 3 ed. SP: EDUSP, 2012.

JACCHIERI, Hermes Daniel; PINTO, Theophilo Augusto. Notas 
Introdutórias: Exercícios de Teoria Musical. SP: Theophilo A. Pinto 
Editor, 2007.

- Percepção Musical
BENWARD, Bruce e KOLOSICK, Timothy. Percepção musical: 

prática auditiva para músicos. 2 reimpr. SP: Edusp / Editora da 
Unicamp, 2017.

CARR, Maureen; BENWARD, Bruce. Percepção Musical: 
Leitura cantada à primeira vista. 1. reimpr. SP: Edusp / Editora 
da Unicamp, 2017.

HINDEMITH, Paul. Treinamento elementar para músicos. 6 
ed. SP: Ricordi, 2004.

PRINCE, Adamo. A arte de ouvir: percepção rítmica. 2 volu-
mes. RJ: Lumiar, 2002.

- Educação Musical (leitura obrigatória para candidatos ao 
curso de Licenciatura).

FONTERRADA, Marisa. De tramas e fios: um ensaio sobre 
música e educação. SP: Ed. Unesp, 2005. Ler o capítulo 3, 
“Desenredando a trama da música na escola brasileira”, p. 
207-278.

SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. 2 ed. SP: Editora 
da Unesp, 2011. Ler o capítulo 1, “O compositor na sala de 
aula”, p.19-66.

2. PROVA PRÁTICA
A Prova Prática será realizada individualmente, de acordo 

com as especificidades relacionadas a cada curso.
2.1. Para o Curso de Licenciatura em Música
(a) Prova oral: Avalia a compreensão do candidato em 

relação às questões educacionais musicais, presentes na Biblio-
grafia acima proposta, levando em consideração seu histórico. 
Possui peso 3.

(b) Leitura à primeira vista cantada de melodias indicadas 
pela banca examinadora: Avalia a capacidade de execução de 
linhas melódicas simples através do canto. O candidato deve 
entoá-las com afinação e fluência, pronunciando os nomes das 
notas. Possui peso 2.

(c) Execução vocal ou ao instrumento indicado pelo candi-
dato, de uma peça solo de livre escolha, do repertório erudito 
ou popular. Avalia a desenvoltura técnica, a compreensão e a 
interpretação musicais, bem como a expressão do conhecimento 
teórico, estilístico e histórico do candidato através da perfor-
mance. A peça escolhida deverá ter um nível técnico compatível 
ou superior ao Prelúdio e Fuga n. 1, vol. 1, do Cravo Bem Tem-
perado, de J. S. Bach, ou ao dos choros e valsas de Pixinguinha, 
Ernesto Nazareth e Edu Lobo. Possui peso 3.

Observações: 1- O candidato deverá trazer seu próprio 
instrumento e aparatos (como amplificador 110v e extensão, se 
for o caso), exceto piano e instrumentos de teclado de percus-
são. 2 - O candidato poderá trazer um pianista acompanhador 
às suas expensas. 3 - Não haverá amplificador disponível para 
instrumentos elétricos.

2.2. Para o Curso de Bacharelado em Música com Habilita-
ção em Composição

(a) Prova oral: Avalia a compreensão do candidato em rela-
ção à carreira, levando em consideração seu histórico de estudos 
musicais. Possui peso 1.

(b) Leitura à primeira vista de melodias cantadas indicadas 
pela banca examinadora: Avalia precisão rítmica, afinação e flu-
ência. O candidato deve executar linhas melódicas simples atra-
vés do canto, pronunciando os nomes das notas. Possui peso 1.

(c) Execução, ao instrumento acústico indicado pelo candi-
dato, de uma peça solo de livre escolha: Avalia o conhecimento 
de elementos técnicos instrumentais. O candidato deve executar 
uma obra que não seja de sua própria autoria. Pede-se levar uma 
cópia da partitura para a banca. A peça escolhida deverá ter um 
nível intermediário, que corresponda a obras como: “Prelúdio e 
Fuga n. 1”, vol. 1, do Cravo Bem Temperado, de J. S. Bach; Pre-
lúdios para Lia, de Claudio Santoro; Sons de Carrilhões, de João 
Teixeira Guimarães (João Pernambuco), para piano; “Mazurca 
Choro” da Suíte Popular Brasileira, de Heitor Villa-Lobos, para 
cordas dedilhadas. Avalia as habilidades de prática instrumental 
necessárias ao desenvolvimento de projetos de composição.

Possui peso 2.
(d) Improvisação a partir da livre escolha de material 

composicional fornecido pela banca: Avalia a capacidade e 

assinatura, na data de 10-03-2016, findando-se em 21-10-2019. 
Data da assinatura do Termo de Aditamento: 30-07-2019.

1º Termo de Aditamento ao Convênio – DADETUR 202/2017 
– Parecer Referencial CJ/ST 7/2018 - Convenentes - Secretaria de 
Turismo e o Município de Nuporanga - Proc. DADETUR 202/2017 
– Objeto: Implantação de estrutura urbana para atendimento ao 
turista no entorno da Praça Eloy Lima - Alteração da redação 
das Cláusulas Primeira, Terceira, Sexta e Nona. – Os recursos de 
responsabilidade do Estado serão repassados parceladamente 
ao Município, em 6 parcelas da seguinte forma: I – 1ª parcela: no 
valor de R$ 269.139,11, a que alude o “ caput” desta cláusula, 
será repassado em até 30 dias após a medição desta etapa 
concluída;  II – 2ª parcela: no valor de R$ 211.816,65, a ser 
paga em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à 
parcela anterior e após a medição desta etapa concluída;  III – 3ª 
parcela: no valor de R$ 134.300,49, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior e após 
a medição desta etapa concluída;  IV – 4ª parcela: no valor de 
R$ 125.199,81, 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$ 125.877,87, a 
ser paga em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas 
à parcela anterior e após a medição desta etapa concluída;  VI 
– 6ª parcela: no valor de R$ 133.586,18, 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 do artigo 166 da Lei Federal n. º 8.666/93 e 
suas alterações posteriores - O prazo de vigência do presente 
convênio é de 900 dias, contados da data da sua assinatura 
ocorrida em 21-12-2017, com vencimento em 08-06-2020. Data 
da assinatura do Termo de Aditamento: 30-07-2019.

4º Termo de Aditamento ao Convênio – DADETUR 066/2010 
– Parecer Referencial CJ/ST 7/2018 - Convenentes - Secretaria 
de Turismo e o Município de Nuporanga - Proc. DADETUR 
2646/2010– Objeto: Construção do Ginásio de Esportes – 3ª 
Etapa – Alteração da redação das Cláusulas Primeira, Terceira 
e Quarta – O valor do presente convênio é de R$ 1.578.423,46 
de responsabilidade do Estado, e/ou o que exceder de respon-
sabilidade do Município. Fica o Município autorizado a utilizar 
o rendimentos financeiros obtidos no período, no valor de 
R$ 213.657,15.Data da assinatura do Termo de Aditamento: 
30-07-2019.

 Universidade de 
São Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-7.450, de 29-7-2019

Reajusta o valor do Vale-Refeição

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

Artigo 1º - O valor unitário do vale-refeição, a que se refere 
o artigo 4º da Portaria GR-5.594/2012, passa a ser de R$ 35,00.

Artigo 2º - Esta Portaria se aplica a partir de 1º-7-2019.
Artigo 3º - Ficam revogadas, a contar de 1º-7-2019, as 

disposições em contrário, em especial a Portaria GR-6.035/2013. 
(Proc. USP 05.1.5903.1.3).

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

Portaria GR-7.451, de 29-7-2019

Reajusta o valor do Auxílio Alimentação

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

Artigo 1º - O valor mensal do benefício do Auxílio Alimenta-
ção, a que se refere o artigo 2º da Portaria GR-5.038/2011, passa 
a ser de R$ 870,00.

Artigo 2º - Esta Portaria se aplica a partir de 1º-7-2019.
Artigo 3º - Ficam revogadas, a contar de 1º-7-2019, as 

disposições em contrário, em especial a Portaria GR-7.255/2018. 
(Proc. USP 05.1.21971.1.0).

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
 Retificação do D.O. de 28-6-2019
Na Resolução CoG 7753/2019, onde se lê: “Artigo 13 – A 

Lista de Espera será composta por todos os candidatos apro-
vados na carreira e modalidade de concorrência (AC, EP e PPI) 
e que não foram convocados para matrícula, obedecendo-se à 
ordem decrescente da nota final.”, leia-se: “Artigo 13 – A Lista 
de Espera será composta por todos os candidatos aprovados 
na carreira e modalidade de concorrência (AC, EP e PPI) e que 
não estejam matriculados em algum curso, obedecendo-se à 
ordem decrescente da nota final.”, onde se lê: “§ 2º do Artigo 
28 – A convocação de candidatos da Lista de Espera que tenham 
manifestado interesse, ocorrerá consecutivamente no período 
de 21 de fevereiro a 06-03-2020, conforme disponibilização de 
vagas.”, leia-se: “§ 2º do Artigo 28 – A convocação de candi-
datos da Lista de Espera que tenham manifestado interesse, 
ocorrerá consecutivamente no período de 26 de fevereiro a 
06-03-2020, conforme disponibilização de vagas.”; no Anexo II, 
leia-se: o programa correto de Artes Visuais, Música – ECA – São 
Paulo e Música – Ribeirão Preto:

"ARTES VISUAIS
PROGRAMA
As duas etapas - escrita e prática - da Prova de Habilidades 

Específicas avaliam os conhecimentos do candidato sobre arte 
moderna e contemporânea, brasileira e internacional, bem como 
sua habilidade na linguagem visual.

Na prova escrita serão avaliados o domínio do candidato 
de conceitos e teoria da arte e sua capacidade em relacionar 
artistas, obras e movimentos, como também a clareza e o 
desenvolvimento do texto.

Na prova prática será considerada a capacidade do can-
didato em criar uma representação visual, sua compreensão 
das relações espaciais, o uso dos materiais e organização do 
espaço construído, as qualidades construtivas/expressivas da 
linguagem gráfica.

Relação de obras e sites sugeridos para consulta
ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1992.
AMARAL, Aracy. Textos do Trópico de Capricórnio (artigos e 

ensaios, 1980-2005). São Paulo: Editora 34, 2006.
VALÉRY, Paul. Degas Dança Desenho. São Paulo: Editora 

Cosac Naify, 2003. (Recomenda-se o texto “Ver e traçar”)
MACHADO, Arlindo. Arte e Mídia. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed, 2010 3ª ed. (sugerimos os capítulos: Tecnologia e arte: 
como politizar o debate das p.30-57 e Convergência e divergên-
cia das artes e dos meios. das p.57-78). ISBN 978-85-7110-979-7

Sites
www.itaucultural.org.br
www.pinacoteca.org.br
www.mam.org.br

62. Paola Cinquini Silva
63. Paola Sanchez Vallejo de Moraes Forjaz
64. Paula Botelho Soares
65. Paulo Arthur L Goes
66. Pedro Monnerat Heidenfelder
67. Priscila Damares Russo
68. Rafael Viotti Schlobach
69. Regina Lunardelli
70. Renata Rubio Gonçalves
71. Renata Souza Dutra
72. Ricardo Gambaroni
73. Ricardo Yuri Honorato de Almeida
74. Roberta Bedinotti Figliano
75. Sandro Roberto de Souza
76. Silvia Santana
77. Soraya Lima do Nascimento
78. Talita Leixas Rangel
79. Tatiana Sarmento Leite Melamed
80. Thiago Bomfim Medeiros
81. Thiago Massolla Couto
82. Valeria Aparecida Velloso
83. Vera Lucia Hidalgo Secco
84. Vitor Gomes Moreira
85. Wagner Seian Hanashiro
86. Wanessa Aparecida Alves Pereira
87. William Hideyuki Wakasugui

INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÕES VIRTUAIS:
1. Ana Carolina de Moraes Oliveira
2. Andreluci de Oliveira Barbosa Figueiredo
3. Andreza Ribeiro de Siqueira
4. Anna Paula Camargo Klein
5. Antonio Marcos Ribeiro
6. Barbara Talita Silva Corsi
7. Bruna Barros
8. Bruna Pedrao dos Santos
9. Carlos Henrique Natal Gomes
10. Carolina Jia Jia Liang
11. Claudia Santana Lemos
12. Clea Eloisa dos Santos Fontainha
13. Elaine Teruya Wehara Akamine
14. Fabrizio de Queiroz Araujo
15. Fernanda Derobi da Silva
16. Fernando Henrique Medici
17. Gabriel Zoletti Pedry
18. Ivan Zentei Arakaki
19. Ivanor Goes dos Reis
20. Izabela Morgado Severiano de Oliveira
21. Jessica Guerra Serra
22. José Luis Salomão
23. Juliano de Sá Lobão
24. Karla Dias Souza
25. Laís Rocha Portilho
26. Laura Baracat Bedicks
27. Luciana Alvarez Bianchi de Oliveira
28. Luis Antonio de Andrade Santos
29. Luiz Rafael dos Santos Leite
30. Manoel Valerio da Silva Neto
31. Marcos Sanches Pita
32. Margarete Pires Bernardes da Silva
33. Marília Barbosa da Silva
34. Marta de Oliveira Paggiaro
35. Monica Lais Storolli
36. Monica Thiaki Kanbe
37. Oscar Noriyuki Haguimoto
38. Paulina Piscitelli
39. Paulo de Tarso Neri
40. Rafael Modesto Rigato
41. Ranilson dos Reis
42. Regina Helena Martins Vieira
43. Rubens Bonacorso Casal de Rey
44. Ruth Nunes de Carvalho
45. Talita Sinimbu Cecilio
46. Thiago Canuto
47. Vanessa Yoshie Gomes da Silva Tomazin

 CENTRO DE ESTÁGIOS
 Despacho da Procuradora do Estado Chefe de Gabine-

te e Coordenadora do Centro de Estágios da Procuradoria 
Geral do Estado, de 29-7-2019

Processo Seletivo para estágio de Direito
GDOC 16545-80888/2019
Procuradoria Regional da Grande São Paulo
A Procuradora do Estado Chefe de Gabinete e Coordena-

dora do Centro de Estágios da PGE, no uso de suas atribuições 
legais, diante da regularidade do certame, HOMOLOGA o pre-
sente processo seletivo, nos termos do disposto no art. 4º, §1º, 
da Portaria CGPGE 1, de 14-08-2018.

 Turismo
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Terceiro Termo de Aditamento
Processo ST 229/2016 (SPDoc 1468809)
Contrato ST 012/2016
Contratante: SECRETARIA DE TURISMO, CNPJ sob o 

08.574.719/0006-52.
Contratada: CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-

-ESCOLA, CNPJ sob o 61.600.839/0001-55
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a prorro-

gação de prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, de 
01-08-2019 a 31-07-2020, permanecendo em vigor as demais 
condições contratuais.

 Retificação do D.O. de 30-7-2019
Na publicação da Seção Turismo, Gabinete do Secretário, 

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO. Onde se lê: “Contratada: 
INORINT LOCAÇÃO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI”. 
Leia–se: “Contratada: INPRINT LOCAÇÃO E SUPRIMENTO DE 
INFORMÁTICA EIRELI”.

 DEPARTAMENTO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS

 Resumo de Termo de Aditamento
3º Termo de Aditamento ao Convênio – DADETUR 210/2014 

– Parecer Referencial CJ/ST 7/2018 - Convenentes - Secretaria 
de Turismo e o Município de São José do Barreiro - Proc. DADE-
TUR 422/2014– Objeto: Execução de Obras de calçamento de 
pontos críticos em Estradas Turísticas - Alteração da redação das 
Cláusulas Primeira, Terceira e Nona. – O prazo de vigência do 
presente convênio é de 1825 dias, contados de sua assinatura 
ocorrida em 25-11-2014, findando-se em 24-11-2019. Data da 
assinatura do Termo de Aditamento: 30-07-2019.

2º Termo de Aditamento ao Convênio – DADETUR 048/2016 
– Parecer Referencial CJ/ST 7/2018 - Convenentes - Secretaria de 
Turismo e o Município de São José do Barreiro - Proc. DADETUR 
365/2015– Objeto: Obras de Infraestrutura para calçamento 
de pontos críticos em Estradas Rurais – 2ª FASE - Alteração da 
redação das Cláusulas Primeira, Terceira e Nona. – O prazo de 
vigência do presente convênio é de 1320 dias, contados de sua 
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