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§ 2º - O docente mais graduado do Conselho do Departa-
mento, com maior tempo de serviço docente na USP, divulgará, 
às 15 horas do dia 22-11-2019, no sítio da Unidade, a lista das 
chapas que tiverem seus pedidos de inscrição deferidos, assim 
como as razões de eventual indeferimento.

Artigo 4º - Encerrado o prazo referido no artigo 3º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 25-11-2019 a 04-12-2019, nos moldes 
do estabelecido no caput daquele artigo, hipótese em que 
poderão ser apresentadas candidaturas compostas também de 
Professores Doutores, membros do Conselho do Departamento.

Parágrafo único - O docente mais graduado do Conselho 
do Departamento, com maior tempo de serviço docente na USP 
divulgará, às 15 horas do dia 05-12-2019, no sítio da Unidade, a 
lista das chapas que tiverem seus pedidos de inscrição deferidos, 
assim como as razões de eventual indeferimento.

Do Colégio Eleitoral
Artigo 5º - São eleitores todos os membros do Conselho 

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

por escrito, à Secretaria do Departamento até às 17 horas do 
dia 05-12-2019.

§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele subs-
tituído, se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer 
por motivo justificado.

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

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

Da Eleição
Artigo 6º - Haverá uma mesa receptora de votos, designada 

pelo docente mais graduado do Conselho do Departamento, 
com maior tempo de serviço docente na USP, presidida por um 
docente, que terá dois mesários para auxiliá-lo, escolhidos entre 
os membros do corpo docente ou administrativo.

Artigo 7º - A votação será pessoal e secreta, não sendo 
permitido o voto por procuração.

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

§ 2º - Cada eleitor poderá votar em apenas uma chapa.
Artigo 8º - A votação será realizada por meio de cédula 

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

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

§ 2º - No lado esquerdo de cada chapa haverá uma quadrí-
cula, na qual o eleitor assinalará com um “X” o seu voto.

Da Apuração
Artigo 9º - A apuração dos votos terá início imediatamente 

após o término da votação, pela própria mesa receptora de 
votos. Aberta a urna e contadas as cédulas, seu número deverá 
corresponder ao dos eleitores.

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

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

Artigo 10 - Os trabalhos de apuração, nos dois turnos, 
poderão ser acompanhados exclusivamente pelos membros do 
Conselho do Departamento.

Artigo 11 - Logo após a apuração final, o Presidente da 
mesa receptora de votos mandará lavrar em ata a hora de 
abertura e encerramento dos trabalhos, o resultado da eleição e 
os fatos mais relevantes ocorridos na eleição, a qual deverá ser 
assinada pelo Presidente e pelos mesários.

Artigo 12 - Caso haja empate entre chapas no segundo 
turno, serão adotados como critério de desempate, sucessiva-
mente:

I - a mais alta categoria do candidato a Chefe;
II - a mais alta categoria do candidato a Vice-Chefe;
III - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

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

a Vice-Chefe.
Disposições Finais
Artigo 13 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

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

Artigo 14 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pelo Diretor da Unidade.

Artigo 15 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação, revogadas as disposições em contrário.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS 
HUMANAS

 Comunicado
Edital ATAC-026-19-Projeto-DH-LEER.
Edital de Abertura de Inscrições para o Preenchimento de 2 

Vagas para a Função de Monitor Bolsista, junto ao Leer-Labora-
tório de Estudos Sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação, do 
Departamento de História, da FFLCH-USP.

Estarão abertas, na Secretaria do Departamento de História, 
no Prédio de História e Geografia, à Avenida Professor Lineu 
Prestes, 338, Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira, 
no período de 14-11-2019 a 06-12-2019, as inscrições para 
preenchimento de 2 (duas) vagas para a função de monitor 
bolsista com a finalidade específica de exercer atividades de 
pesquisa para o desenvolvimento do projeto “Vozes do Holo-
causto”, sob a coordenação da Professora Doutora Maria Luiza 
Tucci Carneiro.

Poderão candidatar-se à monitoria os alunos regularmente 
matriculados nos cursos de graduação que tenham completado, 
pelo menos, cinco semestres do respectivo curso e metade dos 
créditos exigidos para a obtenção do diploma, pela FFLCH–USP 
ou alunos regularmente matriculados nos cursos de pós-gradua-
ção, também da FFLCH-USP.

Os monitores selecionados serão remunerados, em caráter 
excepcional, por R$ R$1.225,00 - alunos dos cursos de Gradu-
ação e R$ R$1.346,42 - alunos dos cursos de pós-graduação, 
por 30 horas semanais trabalhadas, sem vínculo empregatício 
com a Unidade.

A vigência da bolsa será de 7 (sete) meses, não renováveis.
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.

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, RG, CPF e vínculo aca-
dêmico com a Faculdade (comprovante de matrícula). Deverá, 
também, fornecer endereço residencial, endereço eletrônico e 
telefone para contato.

O calendário do processo seletivo será definido oportuna-
mente e divulgado pelo Departamento de História, de comum 
acordo com a agenda do LEER.

Ao término do período da monitoria, o aluno deverá apre-
sentar ao responsável pelo Projeto, 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.

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 indicado.
Artigo 6º - A votação será realizada por meio de cédula 

oficial, devidamente rubricada pela Diretora da Unidade.
§ 1º - As cédulas conterão os nomes dos candidatos elegí-

veis a Vice-Presidente, 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 dois membros 

da Congregação indicados pela Diretora, terá início imediata-
mente após o término da votação. Aberta a urna e contadas 
as cédulas, seu número deverá corresponder ao dos eleitores.

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

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

Artigo 8º - Será considerada eleito o candidato 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 do candidato a Vice-Presidente;
II - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Vice-Presidente.
Disposições Finais
Artigo 10 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

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

Artigo 11 - Eleito, o novo Vice-Presidente entrará em 
exercício, e seu mandato encerrar-se-á juntamente com o do 
Presidente.

Artigo 12 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pela Diretora.

Artigo 13 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação, revogadas as disposições em contrário.

(Publicada novamente por ter saído com incorreções no D.O. 
de 8-11-2019, Seção I, página 64.)

 ESCOLA POLITÉCNICA

 Extrato de Contrato
Processo: 19.1.1855.3.4.
Portal Convênios - Convênio: 1011176
Parecer Jurídico: Aprovado
Contratante: Escola Politécnica da USP - EPUSP
Contratado: École Centrale de Nantes, França.
Intervenientes: Não há
Objeto: Estabelecer as condições para concessão do título 

de Doutora pela École Centrale de Nantes e de Doutora em Ciên-
cias pela Universidade de São Paulo à Talita de Freitas Alves após 
realização de defesa de tese cujo título: Rodovias e ferrovias do 
futuro: análise da resitência a solicitação térmicas e mecânicas 
de estruturas rígidas inseridas em camadas asfáticas.

Data da assinatura: 04-10-2019
Vigência: 04-10-2019 a 03-10-2024
Valor total: Não há
Valor por exercício: Não há
Classificação dos recursos: Não há

 FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

 Despacho da Diretora, de 12-11-2019
Compra Dispensa de Licitação - Bens de Pesquisa 2019. 

Ratifico o Ato Declaratório de dispensa de licitação, de acordo 
com o artigo 24, inciso XXI, da Lei Federal 8.666/93 e alterações 
posteriores, ressaltando que os preços são compatíveis com os 
praticados no mercado nacional, bem como anexamos aos autos 
a justificativa do coordenador do projeto solicitante.

Unidade Interessada: Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 
da USP.

Contratada: Alpax Comércio de Produtos para Laboratório 
Ltda., CNPJ 65.838.344/0001-10.

Processo 2019.1.1043.9.9
Valor total: R$ 5.683,00.
Objeto: Aquisição de solventes químicos para laboratório.
 Despacho da Diretora, de 13-11-2019
Inexigibilidade: 21/2019 FCF/USP. Ratifico o Ato Declarató-

rio de Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o artigo 25, 
inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, res-
saltando que a responsabilidade pela justificativa técnica é do 
servidor que assina a mesma e Autorizo a despesa, nos termos 
do inciso II, alínea “h”, da Portaria GR-6561/2014.

Unidade Interessada: Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 
da USP.

Contratada: Bruker do Brasil Comércio e Representação de 
Produtos Científicos Ltda., CNPJ 04.755.378/0001-56.

Processo 2019.1.1042.9.2.
Material: Serviço de manutenção preventiva de equipamen-

to Amazon Speed.
Valor Total: R$ 3.630,00

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS 
DE RIBEIRÃO PRETO

 Portaria FFCLRP-36, de 12-11-2019

Dispõe sobre a eleição para escolha do(a) Chefe e 
do(a) Vice-Chefe do Departamento de Educação, 
Informação e Comunicação da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo

O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto, com base no disposto no Estatuto e Regimento 
Geral da Universidade de São Paulo, baixa a seguinte Portaria:

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

do Departamento de Educação Informação e Comunicação será 
realizada mediante sistema de chapas, no dia 06-12-2019, na 
sala 10, bloco 13.

Parágrafo único - No mesmo local indicado no caput deste 
artigo realizar-se-á o segundo turno, se houver necessidade.

Artigo 2º - A eleição terá início às 14 horas, encerrando-se 
a votação do primeiro turno às 14 horas e 30 minutos, permi-
tindo o voto a todos os que, no momento do encerramento, se 
encontrarem no recinto.

§ 1º - Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria 
absoluta de votos no primeiro turno.

§ 2º - Caso nenhuma das chapas obtenha maioria absoluta 
no primeiro turno, proceder-se-á a um segundo turno entre as 
duas mais votadas, considerando-se eleita a que obtiver maioria 
simples.

§ 3º - Se houver necessidade do segundo turno, ele será ini-
ciado 15 minutos após a proclamação do resultado do primeiro 
turno, estabelecendo-se um prazo de 30 minutos para a votação, 
permitindo o voto a todos os que, no momento do encerramen-
to, se encontrarem no recinto.

Das Inscrições
Artigo 3º - Os candidatos a Chefe e Vice-Chefe deverão 

protocolar na Secretaria do Departamento, no prazo de 12-11-
2019 a 21-11-2019, o pedido de inscrição das chapas, mediante 
requerimento assinado por ambos e dirigido ao docente mais 
graduado do Conselho do Departamento, com maior tempo de 
serviço docente na USP.

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

DEPARTAMENTOS QTDE. DE CARGOS

Departamento de Clínica Médica 02
Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento 01
Departamento de Ciências da Saúde 02
Departamento de Bioquímica e Imunologia 01

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

Portaria GR-7.540, de 13-11-2019

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 1166719, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR-7.404/2019, fica redistribuído do Centro de Práticas Esporti-
vas da Universidade de São Paulo para o Instituto de Química.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 20-05-2019. (Proc. USP 
11.1.2611.8.5).

Portaria GR-7.541, de 13-11-2019

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 1166794, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR-4.997/2011, fica redistribuído da Prefeitura do Campus USP 
da Capital para a Faculdade de Saúde Pública.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 04-02-2019. (Proc. USP 
11.1.616.49.7).

Portaria GR-7.542, de 13-11-2019

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 1174843, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR-6094/2013, fica redistribuído da Escola Superior de Agricul-
tura “Luiz de Queiroz” para a Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 16-09-2019. (Proc. USP 
13.1.1993.11.3).

Portaria GR-7.543, de 13-11-2019

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 1167162, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR-5115/2011, fica redistribuído da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas para a Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz”.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 09-09-2019. (Proc. USP 
11.1.4451.8.5).

Portaria do Reitor, de 13-11-2019
Designando, nos termos do inciso IV do artigo 3º da Lei 

Federal 10.520, de 17-07-2002, combinado com o disposto 
no inciso IV do artigo 3º do Decreto Estadual 47.297, de 
06-11-2002, e alínea “b”, inciso I, do artigo 1º, da Portaria 
GR-6.561, de 16-06-2014, Augusto Fernando Vieira (Certificado 
Fazesp 559/2018), David Santiago Ferreira (Certificado Fazesp 
8710/2015), Elisabete dos Santos Vieira (Certificado Fundap 
282351), Fábio Augusto Gomes Corrêa (Certificado Fazesp 
570/2018), Magno Masterson da Conceição (Certificados Fun-
dap 251375 e 262628), Maristela Gonçalves (Certificado Fun-
dap 164605), Phelipe Cesar Ignacio Mott (Certificado Fundap 
250434) e Sueli Aparecida Pereira (Certificados Fundap 26310 
e 165313) para atuarem como Pregoeiros nos procedimentos 
licitatórios a serem instaurados na Faculdade de Medicina, da 
USP, através da modalidade de Pregão em ambiente eletrônico 
e/ou presencial, conforme suas respectivas formações/capa-
citações, objetivando a aquisição de bens e serviços comuns. 
Para compor a Equipe de Apoio, ficam designados os servidores 
David Benedito do Rosário e Jalon Santos Silva; os pregoeiros 
acima designados poderão atuar como suplente de Pregoeiro 
e/ou Equipe de Apoio. Esta Portaria vigorará pelo prazo de 01 
ano, a contar data de sua publicação. Prot. USP 2019.5.587.5.0.

 MUSEU DE ZOOLOGIA

 SEÇÃO DE MATERIAIS
Comunicado
Atraso de pagamento
O Museu de Zoologia, em atendimento ao artigo 5º, pará-

grafo 1º, da Portaria GR-4.710/2010, justifica o atraso ocorrido 
no pagamento para a empresa: Cartonagem Craft Ltda. Processo 
19.1.446.38.6, por problemas operacionais e administrativos.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE 
RIBEIRÃO PRETO

 Comunicado
Auxílio Financeiro a Estudante (artigo 1º, inciso II, letra 

&quot;n&quot; da Portaria GR-6.561/2014).
Processo 2019.1.00536.90.3.
Em razão de problemas nos trâmites internos (dados bancá-

rios fornecidos pelo interessado - conta inativa), o valor devido 
ao aluno Yohan Oliveira Braga, CPF 413.959.548-52, por força 
de pagamento de auxílio financeiro a estudante para a partici-
pação na Oficina Design Thinking, realizada em São Paulo EACH, 
não obedeceu à ordem cronológica de pagamento.

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 Portaria EE-87, de 5-11-2019

Dispõe sobre a eleição para escolha do Vice-
Presidente da Comissão de Cultura e Extensão 
Universitária da Escola de Enfermagem, da 
Universidade de São Paulo

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

Artigo 1° - A eleição Vice-Presidente da Comissão de 
Cultura e Extensão Universitária da Escola de Enfermagem, da 
USP, nos termos do artigo 48A do Estatuto da USP, ocorrerá 
na 439ª Sessão Ordinária da Congregação, a ser realizada em 
11-12-2019.

Das Inscrições
Artigo 2º - A Presidente da Comissão de Cultura e Extensão 

Universitária da Escola de Enfermagem deverá indicar, conforme 
§ 1º do artigo 48 do Estatuto da USP, o nome de três docentes, 
Professores Titulares, Associados ou Doutores para concorrência 
ao cargo em vacãncia até 02-12-2019.

§ 1º - A Diretora divulgará, às 10 horas, do dia 03-12-2019, 
no site da Unidade a lista dos docentes indicados.

Do Colégio Eleitoral
Artigo 4º - São eleitores todos os membros da Congregação 

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

fato por escrito à Assistência Técnica Acadêmica, até o dia 
05-12-2019.

§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele subs-
tituído se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer 
por motivo justificado.

execução orçamentária e financeira das Administrações Direta 
e Indireta, visando e levantamento do Balanço Geral do Estado 
do exercício de 2019, e dá providências correlatas; O Dr. Marcelo 
explica que, com os valores bloqueados e o fechamento do 
orçamento, a Setur necessita de R$ 167 milhões para cumprir 
os compromissos com as obras em andamento do DADETUR 
e assinaturas dos novos Convênios em 2019, informou que o 
Secretário Vinicius fará reunião com a Secretaria da Fazenda 
e Planejamento e o Vice-Governador para tratativas a fim de 
resolver a questão orçamentária, logo, os pleitos aprovados 
nesta reunião estarão sujeitos a disponibilidade financeira e 
orçamentária do Governo do Estado, para que a Secretaria de 
Turismo possa assinar novos convênios em 2019. Item 2 da 
pauta: Iniciando os trabalhos, o Presidente procedeu a leitura 
dos pleitos sob análise dos Municípios de Interesse Turístico 
– MITs que solicitaram utilização do orçamento de 2019 e 
que entregaram a documentação completa, sendo os pleitos 
considerados de interesse turístico: Cubatão, Itapira, Itapura, 
Jundiaí, Laranjal Paulista, Mineiros do Tietê, Mira Estrela, Mogi 
Mirim, Monteiro Lobato, Panorama, Registro, Santa Branca. Em 
seguida foram analisados os pleitos dos MITs para utilização do 
orçamento de 2019 e que não tiveram seus pleitos apreciados 
na última reunião do Conselho por falta de documentação 
complementar: Itaoca, Laranjal Paulista, Mendonça e Sales. Ato 
contínuo, o Presidente prosseguiu com a leitura dos pleitos dos 
Municípios Estâncias que solicitaram utilização do orçamento 
de 2019: Analândia, Aparecida: a prefeitura deve protocolar 
documentação complementar, já solicitada via e-mail, com o 
prazo de 10 (dez) dias; Bananal, Caraguatatuba: a prefeitura 
deve protocolar documentação complementar, já solicitada via 
e-mail, com o prazo de 10 (dez) dias; Eldorado, Embu das Artes, 
Peruíbe, São José do Barreiro, São Sebastião e Ubatuba: a prefei-
tura deve protocolar documentação complementar, já solicitada 
via e-mail, com o prazo de 10 (dez) dias. Foram analisados os 
pleitos dos municípios Estâncias para utilização do orçamento 
de 2019 e que não tiveram seus pleitos apreciados na última 
reunião do Conselho por falta de documentação complementar: 
Avaré, Cananéia, Cunha, Monte Alegre do Sul, Paranapanema: 
o Conselho havia solicitado que fosse feita vistoria nos locais 
a serem executadas as obras. Na sequência foram lidos os 
pleitos dos Municípios de Interesse Turístico – MITs que solici-
taram utilização do orçamento de 2020: Botucatu, Bebedouro, 
Buritama, Lençóis Paulista, Sales. Foram analisados os pleitos 
dos MITs para utilização do orçamento de 2020 e que não 
tiveram seus apreciados na última reunião do Conselho por 
falta de documentação complementar: Cardoso, Guaíra, Itaoca, 
Jales, Piedade, Santa Isabel, São Miguel Arcanjo e Torrinha. Em 
seguida, foram lidos os pleitos dos Municípios Estâncias que 
solicitaram utilização do orçamento de 2020: Águas de Santa 
Bárbara, Avaré, Campos Novos Paulista, Cunha, Itu, São José 
do Barreiro, São Luiz do Paraitinga: a prefeitura deve protocolar 
documentação complementar, já solicitada via e-mail, com o 
prazo de 10 (dez) dias; e Ubatuba: a prefeitura deve protocolar 
documentação complementar, já solicitada via e-mail, com o 
prazo de 10 (dez) dias. Foram analisados os pleitos dos municí-
pios Estâncias para utilização do orçamento de 2020 e que não 
tiveram seus apreciados na última reunião do Conselho por falta 
de documentação complementar: Atibaia, Bragança Paulista, 
Morungaba, Monte Alegre do Sul, Paraguaçu Paulista, Santa Fé 
do Sul, São Vicente e São Roque. Item 3 da pauta: Ato contínuo, 
o Presidente seguiu com a leitura do pedido de mudança de 
objeto do município de Tapiraí: De: Instalação do Elevador para 
Acessibilidade no Prédio da Casa de Apoio ao Turista pleito 
aprovado na 208ª (ducentésima oitava) reunião do Conselho, 
a prefeitura solicita análise do pleito para: Estruturação da 
Praça de Eventos Matheus Ricciardi - 3ª Fase, após discussão, o 
Conselho decidiu pela aprovação do objeto. As tabelas com os 
pleitos aprovados nesta reunião seguem anexa a esta ata. Avisos 
do Conselho: a) nesta data foi realizada a última reunião para 
análise e aprovação dos pleitos para utilização do orçamento de 
2019, conforme Ofício Circular – ST/DADETUR 003/2019 enviado 
aos municípios em setembro/2019, tendo em vista a organi-
zação para análise dos projetos em tempo hábil. O Prefeito 
Marco Aurélio agradeceu a presença de todos os Conselheiros, à 
Secretaria de Turismo e os participantes ouvintes reunião e, não 
havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, a reunião foi 
encerrada, e eu, Leane Barbosa, Secretária, redigi a presente ata 
que segue assinada por todos os Conselheiros presentes.

 Universidade de 
São Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-7.537, de 13-11-2019

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 
14-05-2012, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Ficam distribuídos, junto à Faculdade de Direito, 
nos Departamentos a seguir relacionados, 3 (três) cargos de 
Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, da PG do QDUSP, como 
segue:

DEPARTAMENTOS QTDE. DE CARGOS

Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social 01
Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia 01
Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito 01

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

Portaria GR-7.538, de 13-11-2019

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 
14-05-2012, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Ficam distribuídos, junto à Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, nos Departamentos a seguir relacio-
nados, 8 (oito) cargos de Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, 
da PG do QDUSP, como segue:

DEPARTAMENTOS QTDE. DE CARGOS

Departamento de Antropologia 01
Departamento de Filosofia 01
Departamento de Sociologia 01
Departamento de Ciência Política 01
Departamento de Letras Orientais 01
Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada 01
Departamento de História 01
Departamento de Linguística 01

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

Portaria GR-7.539, de 13-11-2019

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 
14-05-2012, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Ficam distribuídos, junto à Faculdade de Medici-
na de Ribeirão Preto, nos Departamentos a seguir relacionados, 
6 (seis) cargos de Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, da PG 
do QDUSP, como segue:
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