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estão abertas as inscrições para ingresso de alunos regulares 
de Mestrado e Doutorado, com início no primeiro período letivo 
de 2020.

1 Da Inscrição
A inscrição para o processo seletivo deve ser realizada pelo 

interessado ou por representante portando carta de autorização 
assinada pelo interessado, no período de 15 de julho a 12-08-
2019, nas Secretarias de Pós-Graduação do Departamento de 
Engenharia de Minas e de Petróleo da Escola Politécnica da 
USP dos campi de São Paulo (Engenharia de Minas) e de Santos 
(Engenharia de Petróleo).

Também será possível realizar a inscrição por correspon-
dência, cuja documentação deve ser expedida nos Correios (via 
Sedex) até a data limite de 29-07-2019.

Os endereços para envio de documentação ou inscrição 
presencial são:

Escola Politécnica da USP - Departamento de Engenharia de 
Minas e de Petróleo

A/C Secretaria de Pós-Graduação do PPGEMin
Campus SP: Av. Prof. Mello Moraes, 2373 - Cidade Universi-

tária - 05508-030 - São Paulo - SP
Campus Santos: Praça Coronel Narciso de Andrade, s/n - Vila 

Matias - 11013-560 - Santos - SP
Atendimento das secretarias: dias úteis das 10h às 12h e 

das 14h30 às 16h30.
1.1 Condições gerais
1.1.1 Dos documentos comprobatórios
Podem se inscrever no processo seletivo para os cursos 

de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Mineral candidatos graduados em qualquer área, 
exceto em casos de licenciatura curta (graduação em menos 
de três anos).

Para alunos recém-graduados ou cursando o último período 
letivo, a apresentação do diploma poderá ser dispensada no 
momento da inscrição, devendo o mesmo ser entregue no ato 
da primeira matrícula como aluno regular no Programa. Como 
documento comprobatório, pode ser apresentado o certificado 
de colação de grau com a respectiva data de colação (cópia 
autenticada).

O aluno ingressante como regular no curso de Doutorado, 
cujo título de Mestre tenha sido obtido fora da USP e tenha 
validade nacional, terá sua documentação previamente anali-
sada pela Comissão de Pós-Graduação da Escola Politécnica. Os 
títulos de Mestre, obtidos no Brasil, sem validade nacional, não 
são aceitos na USP. Os alunos com título de Mestre obtido no 
exterior e aprovados no processo seletivo, aptos para a matrícula 
no Programa, serão mantidos na categoria de aluno especial até 
que o reconhecimento do título pela USP tenha ocorrido.

Não serão homologadas inscrições com a documentação 
incompleta.

1.1.2 Do processo seletivo
Os candidatos serão avaliados em duas fases. Na primeira 

fase, em caráter eliminatório, os candidatos deverão comprovar 
proficiência em conhecimentos de Engenharia Mineral e de 
língua inglesa. A segunda fase do processo seletivo constará 
de avaliação de projeto de pesquisa e análise curricular com 
arguição. Todas as provas serão presenciais e realizadas no 
campus de São Paulo.

1.2 Documentos necessários para a inscrição no processo 
seletivo para Mestrado

1.2.1 Provas de proficiência - 1ª fase (12-09-2019)
Para o processo de inscrição dos candidatos a Mestrado 

para realização de prova de proficiência em conhecimentos 
de Engenharia Mineral é necessário entregar na secretaria do 
PPGEMin, no ato da inscrição, os seguintes documentos:

* Formulário de inscrição disponível em http://www.pmi.
poli.usp.br/ preenchido e assinado, com declaração de ciência e 
concordância com o regimento de Pós-Graduação da USP e do 
Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Mineral;

* Uma foto 3×4 com nome no verso;
* Cópia autenticada em cartório de documentos pessoais: 

carteira de identidade (RG ou RNE) ou passaporte (para candi-
datos estrangeiros não residentes) e CPF;

* Histórico escolar da graduação (uma cópia autenticada 
na frente e no verso do documento e mais três cópias simples);

* Cópia do diploma de graduação (autenticada na frente 
e no verso do documento). Caso o candidato ainda não tenha 
concluído a graduação, aceitar-se-á, apenas para fins de inscri-
ção no processo seletivo, documento que comprove que está 
cursando o último período letivo;

* Certificado válido de proficiência em língua inglesa para 
dispensa da realização de exame pelo Centro de Línguas da 
FFLCH-USP (seção 3 deste Edital). Ficam também dispensados 
da demonstração de proficiência em língua inglesa candidatos 
oriundos de países cuja língua oficial é o Inglês.

1.2.2 Projeto de pesquisa e arguição - 2ª fase (21 a 24-10-
2019)

Os candidatos aprovados na primeira fase do processo sele-
tivo e que demonstrarem proficiência em língua inglesa deverão 
entregar na Secretaria de Pós-Graduação do PPGEMin, até duas 
semanas antes da data início da segunda fase do processo sele-
tivo, ou seja, até 07-10-2019, os seguintes documentos:

* Currículo Lattes-CNPq atualizado, em três vias;
* Plano de pesquisa redigido em português, inglês ou 

espanhol, de 15 a 20 páginas, tamanho A4, fonte Arial tamanho 
12, espaçamento 1,5, em três vias, contendo: título, resumo, 
introdução, objetivos e justificativa, revisão bibliográfica, mate-
riais e métodos, cronograma, resultados esperados e referências 
bibliográficas;

* Se o candidato possuir vínculo empregatício e pretende 
se dedicar em tempo parcial à pós-graduação, será necessário 
apresentar uma declaração do empregador concordando com a 
realização das atividades de pós-graduação.

1.3 Documentos necessários para a inscrição no processo 
seletivo para Doutorado

1.3.1 Provas de proficiências - 1ª fase (12-09-2019)
Para o processo de inscrição dos candidatos a Doutorado 

para realização de prova de proficiência em conhecimentos 
de Engenharia Mineral é necessário entregar na secretaria do 
PPGEMin, no ato da inscrição, os seguintes documentos:

* Formulário de inscrição disponível em http://www.pmi.
poli.usp.br/ preenchido e assinado, com declaração de ciência 
e concordância com as normas de pós-graduação da USP e do 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral;

* Uma foto 3×4 com nome no verso;
* Cópia autenticada em cartório de documentos pessoais: 

carteira de identidade (RG ou RNE) ou passaporte (para candi-
datos estrangeiros não residentes) e CPF;

* Histórico escolar da graduação (uma cópia autenticada 
na frente e no verso do documento e mais três cópias simples);

* Cópia do diploma de graduação (autenticada na frente e 
no verso do documento);

* Histórico escolar de pós-graduação (cópia autenticada na 
frente e no verso do documento e mais três cópias simples). Se 
o candidato estiver finalizando o Mestrado, deverá apresentar o 
histórico atual. No ato da matrícula como aluno regular, todavia, 
será exigido o histórico escolar completo;

* Diploma ou certificado de conclusão de pós-graduação 
(Mestrado) obtido na USP ou em outra instituição por ela reco-
nhecida. Se o candidato estiver finalizando o Mestrado, deverá 
apresentar comprovação. No ato da matrícula como aluno regu-
lar, todavia, será exigido o certificado de conclusão;

* Certificado válido de proficiência em língua inglesa para 
dispensa da realização de exame pelo Centro de Línguas da 
FFLCH-USP (seção 3 deste Edital). Ficam também dispensados 
da demonstração de proficiência em língua inglesa candidatos 
oriundos de países cuja língua oficial é o Inglês.

Tema de pesquisa 1: Estudo de desastres naturais provoca-
dos por deslizamentos. 1 vaga

Tema de pesquisa 2: Fundações de torres eólicas e de linhas 
de transmissão submetidas a carregamentos complexos. 1 vaga

Tema de pesquisa 3: Aplicação de material reciclável em 
obras geotécnicas. 1 vaga

Tema de pesquisa 4: Aplicação de confiabilidade estrutural 
em obras de infraestrutura geotécnica. 1 vaga

Tema de pesquisa: Barragens de rejeitos de mineração. 1 
vaga

Área de concentração: Engenharia Hidráulica e Ambiental
Obras hidráulicas. 2 vagas
Recursos Hídricos. 4 vagas
Saneamento. 4 vagas
2. Da inscrição
O período de inscrições para apresentação da documen-

tação vai de 14 a 30-06-2019. Para ter sua inscrição efetivada, 
o candidato deverá preencher o formulário de inscrição online 
e anexar os documentos listados a seguir, em formato PDF, 
acessando a página eletrônica do Programa (http://ppgec.poli.
usp.br).

Os documentos obrigatórios são:
- Cópia simples do diploma de graduação. Caso o diploma 

ainda não tenha sido expedido, apresentar o respectivo atestado 
de colação de grau. Alunos de graduação com previsão de finali-
zação de curso para 2019 poderão se inscrever no processo sele-
tivo apresentando o histórico escolar em andamento. Em caso de 
serem selecionados, deverão apresentar a cópia do atestado de 
colação de grau ou certificado de conclusão de curso e histórico 
escolar final no ato da matrícula, conforme item 4 deste edital.

- Cópia simples do histórico escolar do curso de graduação;
- Duas cartas de recomendação de professores(as) ou 

profissionais da área.
- Comprovante de recolhimento de taxa de inscrição no 

valor de R$150,00, por meio de depósito simples na conta 
abaixo:

Banco do Brasil
Ag.: 1897-x
C/C 7.809-3
NOME: FCTH-PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO
CNPJ 55.639.124/0001-03
O certificado de aprovação no exame de língua inglesa é 

obrigatório para o curso de mestrado e deve estar de acordo 
com as exigências do item 4) deste edital. Entretanto, o mesmo 
poderá ser apresentado somente em caso de aprovação no 
processo seletivo, no ato da primeira matrícula, estando o(a) 
candidato(a) dispensado(a) de apresentá-lo para inscrição no 
processo seletivo.

Candidatos(as) que não apresentarem toda a documen-
tação solicitada até a data limite estabelecida serão desclas-
sificados.

Candidatos com a documentação completa e inscrição 
deferida terão seus nomes divulgados na página eletrônica do 
Programa (www.ppgec.poli.usp.br) até o dia 10-07-2019 e esta-
rão automaticamente convocados a realizar as demais etapas 
do processo seletivo.

3. Da seleção
A) O processo seletivo será composto pelas seguintes 

etapas:
A1) Prova escrita: o exame de avaliação escrito será online 

no dia 12-07-2019, das 08h às 16h . O(a) candidato(a) receberá 
por meio do correio eletrônico indicado na ficha de inscrição o 
login e a senha de acesso à plataforma para realização da prova. 
A bibliografia sugerida para a prova estará especificada na pági-
na eletrônica do Programa até a data de abertura das inscrições. 
Candidatos(as) que tiverem nota inferior a 7,0 (sete) no exame 
escrito estarão desclassificados(as). Candidatos(as) aprovados 
nesta etapa terão seus nomes divulgados na página eletrônica 
do Programa até o dia 26-07-2019 e deverão participar das 
etapas seguintes do processo seletivo.

A2) Avaliação curricular: candidatos(as) aprovados na prova 
escrita receberão nota de avaliação curricular. A análise curricu-
lar será feita com base na avaliação do currículo Lattes e do his-
tórico escolar do(a) candidato(a), visando a verificar seu desem-
penho acadêmico, atuação em pesquisa e produção acadêmica;

A3) Exame de arguição oral: candidatos(as) aprovados na 
prova escrita serão avaliados(as) na etapa de arguição oral, que 
deverá acontecer no período de 05 a 09-08-2019, visando à 
complementação da avaliação curricular.

A média final será calculada em função da nota da prova 
escrita, equivalente a 50%, nota de avaliação curricular, equiva-
lente a 25% e nota de arguição oral, equivalente a 25%.

Candidatos(as) que obtiverem nota inferior a 7,5 (sete e 
meio) na média final serão desclassificados (as).

A lista dos(as) candidatos(as) aprovados(as) no processo 
seletivo será publicada na página eletrônica do Programa no dia 
16-08-2019, a partir das 17h.

Em hipótese alguma haverá devolução da taxa de inscrição.
4. Da matrícula
A) A matrícula dos candidatos aprovados será em 05-09-

2019, na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, loca-
lizada na Avenida Professor Almeida Prado, 83, travessa Biênio, 
CEP 05508-070, no Edifício de Engenharia Civil.

B) Candidatos(as) aprovados(as), ou seus procuradores 
legais, deverão apresentar, na data da matrícula, os seguintes 
documentos:

* Requerimento de matrícula, disponibilizado na página 
eletrônica do Programa;

* Cópia simples do diploma de graduação;
* Cópia simples do histórico escolar de graduação;
* Certificado de aprovação em um dos exames de língua 

inglesa abaixo relacionados, dentro do prazo de validade espe-
cificado abaixo, obedecendo a seguinte pontuação: 400 pontos 
para o Test of English as Foreign Language – TOEFL (Institutional 
Testing Program - ITP/ validade 2 anos); 58 pontos para o Test 
of English as Foreign Language – TOEFL (Internet?Based?Test 
– IBT/ validade 2 anos); 4 pontos para o International English 
Language Testing System – IELTS/ validade 2 anos; Certificate 
in Advanced English – CAE, da Universidade de Cambridge 
(sem pontuação especificada); Certificate of Proficiency in 
English – CPE, da Universidade de Cambridge (sem pontuação 
especificada);

* Candidatos(as) estrangeiros(as) deverão apresentar adi-
cionalmente ao certificado de aprovação no exame de língua 
inglesa, o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 
Estrangeiros (Celpe-Bras – nível intermediário), ou certificado 
emitido pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(FFLCH-USP) com nota mínima de 70% do valor da prova.

* Cópia autenticada do RG e CPF (ou cópia do RNE - Regis-
tro Nacional de Estrangeiros). Não será aceita cópia da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH).

* 1 foto 3x4.
* Declaração de originalidade, disponibilizada na página 

eletrônica do Programa.
Estudantes estrangeiros somente poderão ser matriculados 

mediante apresentação do visto temporário, o que valerá no 
máximo por 60 dias. Após este prazo, se não for cadastrado 
o número do RNE, o aluno será automaticamente desligado 
pelo sistema.

A documentação dos candidatos não selecionados será 
descartada após o processo de seleção.

 Comunicado
Edital 2019/01: Processo Seletivo para Ingresso de Alunos 

Regulares de Mestrado e Doutorado no Programa de Pós-
-Graduação em Engenharia Mineral (PPGEMin) No Ano de 2020.

A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Mineral da Escola Politécnica da USP (PPGEMin) 
torna público aos interessados, de acordo com Artigos 36, 37, 
38 e 39 do novo Regimento da Pós-Graduação da USP, que 

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA
 Portaria da Pró-Reitora, de 11-6-2019
Designando, de acordo com as normas regimentais e esta-

tutárias, a partir desta data, o Prof. Dr. Moacir Antonelli Ponti, 
para compor na condição de membro o Comitê Avaliador de 
Projetos da Vertente Cultura e Extensão do Programa Unificado 
de Bolsas da Universidade de São Paulo, constituído pela Porta-
ria PRCEU-13/2019, em decorrência do desligamento do Prof. Dr. 
Tomaz Catunda, a pedido. (Portaria PRCEU-14/2019).

 SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS DA USP

 Extrato de Contrato
Processo 2018.1.57.69.9
Contratante: Universidade de São Paulo.
Contrato: Library License Agreement, s/nº
Contratada: Taylor & Francis Group, LLC
Objeto: E-Books Selection, CRC Press - Taylor & Francis.
Valor: USD 11.836,00
Valor estimado em R$ 68.924,69
Classificação Funcional Programática: 12-364-1043-5305
Classificação dos Recursos: 33904090 - Fonte: 01
Data de assintura: 04-04-2019
Vigência do Contrato: Sem vigência (aquisição).

 AGÊNCIA USP INOVAÇÃO

 Despacho do Diretor, de 11-6-2019
Ratificando, no Processo USP 18.1.7229.1.0, o ato de 

dispensa de licitação, de acordo com o artigo 26 da Lei Federal 
8.666/93.

Data da ratificação: 11-6-2019.
Unidade interessada: Agência USP de Inovação.
Contratada: DS - Indústria Mecânica e Comércio Ltda.
 Despacho do Diretor, de 11-6-2019
Ratificando, no Processo USP 18.1.17375.1.0, o ato de 

dispensa de licitação, de acordo com o artigo 26 da Lei Federal 
8.666/93.

Data da ratificação: 11-6-2019.
Unidade interessada: Agência USP de Inovação.
Contratada: DS - Indústria Mecânica e Comércio Ltda.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES

 Resumo de Convênio Acadêmico
Processo: 2018.1.2035.27.7 - Convênio: 1008674.
Partícipes: Escola de Comunicações e Artes da Universidade 

de São Paulo e a Associação de Apoio à Arte e Comunicação 
Arco.

Objetivo: O presente convênio tem por objeto o geren-
ciamento administrativo e financeiro do curso de Atualização 
"Ateliê: Desenho de Observação I" - 08 Edição, a ser realizado 
no período de 20-08-2019 a 26-11-2019.

Data da assinatura: 11-06-2019.
Valor: R$ 21.600,00

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

 Termo de Convênio
Processo: 19.1.109.18.5
Participantes: Petrobrás/Universidade de São Paulo  USP 

e Fipai.
Executora: Escola de Engenharia de São Carlos - USP. Obje-

to: "Método não intrusivo para medir a vazão de gás baseado 
na propagação de sinais acústicos".

 ESCOLA POLITÉCNICA

 Comunicado
Edital de Abertura de Inscrições ao Processo Seletivo de 

Mestrado 2019
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil
O Presidente da Comissão Coordenadora do Programa de 

Pós-graduação em Engenharia Civil da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo torna público que estarão abertas as 
inscrições para a seleção de candidatos ao curso de Mestrado 
conforme as normas do processo seletivo descritas abaixo.

Os(as) interessados(as) em participar do processo seletivo 
de mestrado 2019, para ingresso no Programa de Pós-graduação 
em Engenharia Civil da Escola Politécnica da Universidade de 
São Paulo deverão se inscrever conforme instruções a seguir.

Cabe aos(às) alunos(as) aceitos(as) se informarem sobre o 
Regimento de Pós-graduação da USP e sobre o Regulamento do 
Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil, disponíveis 
em sua página eletrônica.

O presente edital é válido somente para o segundo semes-
tre de 2019.

1. Das Vagas
O número de vagas disponíveis contempla os temas de 

pesquisa a seguir. O Programa não se obriga a preencher todas 
as vagas oferecidas.

Área de concentração: Engenharia de Construção Civil e 
Urbana

Tema de pesquisa: Modelagem computacional da ventila-
ção natural em edificações. 1 vaga

Tema de pesquisa: Avaliação dos métodos de caracterização 
do concreto com fibras para finalidades estruturais. 1 vaga

Tema de pesquisa: Concreto com fibras submetido a eleva-
das temperaturas. 1 vaga

Tema de pesquisa: Uso de resíduos em materiais cimentí-
cios. 4 vagas

Tema de pesquisa: Reologia e moldagem de componentes 
em concretos UHPC com baixo teor de cimento. 1 vaga

Tema de pesquisa: Extrusão de misturas cimentícias com 
baixo cimento. 1 vaga

Tema de pesquisa: Redes de infraestrutura urbana subter-
rânea e impactos urbanos, em especial na caminhabilidade em 
cidades. 1 vaga

Tema de pesquisa: Modelagem e simulação da interação 
fluído-sólido. 2 vagas

Área de concentração: Engenharia de Estruturas
Tema de pesquisa: Sobre o dimensionamento de pilares de 

concreto armado em situação de incêndio. 1 vaga
Tema de pesquisa: Inspeção, monitoramento, modelagem e 

gerenciamento de obras de infraestrutura. 2 vagas
Tema de pesquisa: Análise computacional e experimental 

dos efeitos da rigidez geométrica sobre vibrações de estruturas 
de suporte de equipamentos industriais. 2 vagas

Tema de pesquisa: Desenvolvimento de modelo estrutural 
"gêmeo digital" para sistemas de exploração de petróleo base-
ado em informações obtidas na modelagem de cascos, sistemas 
de amarração e risers. 3 vagas

Tema de pesquisa: Estudo do comportamento dinâmico 
do lastro ferroviário por meio de modelos computacionais de 
partículas. 1 vaga

Tema de pesquisa: Modelo de macroelementos finitos para 
tubo pressurizado. 1 vaga

Tema de pesquisa: Ferramentas computacionais de realida-
de aumentada na construção 4.0. 2 vagas

Tema de pesquisa: Ferramenta de pós-processamento para 
código em elementos finitos. 1 vaga

Tema de pesquisa: Estudos aeroelásticos e de sistemas de 
amarração para turbinas eólicas flutuantes. 2 vagas

Área de concentração: Engenharia Geotécnica

metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCF/1340/19

APAV-F DATA DA INFRAÇÃO PLACA DO VEÍCULO PROPRIETÁRIO/CONDUTOR

54115-E 06-06-2019 DPC 8538 ATAI ENGENHARIA EIRELI
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 

artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
24.675 de 30/01/86, alterado pelo Decreto 27.436 de 07/10/87, 
complementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 
de 08/08/01, em seu artigo 57- executar serviço de transporte 
coletivo regular de passageiros não permitido ou autorizado 
pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCR/1341/19

APAV DATA DA INFRAÇÃO PLACA DO VEÍCULO PROPRIETÁRIO/CONDUTOR

54120-D 06-06-2019 ETU 7719 JOÃO PEDRO DO AMARAL 
   02840045885

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
24.675 de 30/01/86, alterado pelo Decreto 27.436 de 07/10/87, 
complementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 
de 08/08/01, em seu artigo 57- executar serviço de transporte 
coletivo regular de passageiros não permitido ou autorizado 
pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCR/1342/19

APAV DATA DA INFRAÇÃO PLACA DO VEÍCULO PROPRIETÁRIO/CONDUTOR

54073-D 27-05-2019 CXA 0679 RICARDO ALEXANDRE SAKAMOTO
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 

artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar 
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse 
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCF/1343/19

APAV-F DATA DA INFRAÇÃO PLACA DO VEÍCULO PROPRIETÁRIO/CONDUTOR

54093-D 31-05-2019 DKT 6419 LENILDO JOSE LACERDA ALENCAR
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 

artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
24.675 de 30/01/86, alterado pelo Decreto 27.436 de 07/10/87, 
complementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 
de 08/08/01, em seu artigo 57- executar serviço de transporte 
coletivo regular de passageiros não permitido ou autorizado 
pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCR/1344/19

APAV DATA DA INFRAÇÃO PLACA DO VEÍCULO PROPRIETÁRIO/CONDUTOR

54110-D 05-06-2019 EJW 4269 GERALDO SANTANA JUNIOR
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 

artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
24.675 de 30/01/86, alterado pelo Decreto 27.436 de 07/10/87, 
complementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 
de 08/08/01, em seu artigo 57- executar serviço de transporte 
coletivo regular de passageiros não permitido ou autorizado 
pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCR/1345/19

APAV DATA DA INFRAÇÃO PLACA DO VEÍCULO PROPRIETÁRIO/CONDUTOR

54111-D 05-06-2019 EJW 4113 NEWTON SATO
54112-D 05-06-2019 EJZ 4157 ALVES LOPES TRANSPORTES 
   LTDA ME

 Universidade de 
São Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-7.397, de 11-6-2019

Dispõe sobre distribuição de cargos 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 
14-5-2012, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Ficam distribuídos, junto à Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz”, nos Departamentos a seguir rela-
cionados, 11 cargos de Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, da 
PG do QDUSP, como segue:

DEPARTAMENTOS QTDE. DE CARGOS

Genética 02
Entomologia e Acarologia 02
Engenharia de Biossistemas 02
Economia, Administração e Sociologia 02
Ciências Exatas 01
Produção Vegetal 01
Ciência do Solo 01

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

Portaria GR-7.398, de 11-6-2019

Dispõe sobre distribuição de cargos 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 
14-5-2012, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Ficam distribuídos, junto ao Instituto de Geo-
ciências, nos Departamentos a seguir relacionados, 3 cargos 
de Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, da PG do QDUSP, 
como segue:

DEPARTAMENTOS QTDE. DE CARGOS

Geologia Sedimentar e Ambiental 01
Mineralogia e Geotectônica 02

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

Portaria GR-7.399, de 11-6-2019

Dispõe sobre distribuição de cargos 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 
14-5-2012, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Ficam distribuídos, junto ao Instituto de Mate-
mática e Estatística, nos Departamentos a seguir relacionados, 
6 (seis) cargos de Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, da PG 
do QDUSP, como segue:

DEPARTAMENTOS QTDE. DE CARGOS

Matemática 04
Estatística 01
Ciência da Computação 01

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