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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, até às 17h do dia 25-10-2019 e será decidido 
pela Diretora.

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 
pelo Diretor.

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

 Portaria EE 073/19, de 20-09-2019
A Diretora da Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte
PORTARIA:
Artigo 1° - Ficam designadas os Professores Divane de 

Vargas e Genival Fernandes de Freitas para compor a Comissão 
Eleitoral Paritária que acompanhará a eleição de representan-
tes discentes de pós-graduação normatizada pela Portaria EE 
072/19.

Artigo 2° - A eleição acontecerá seguinto o rito preconizado 
na Resolução 7265/16, sendo realizada através do sistema de 
votação eletrônica no dia 21-10-2019.

Artigo 3° - A Comissão Eleitoral Paritária também é com-
posta por dois estudantes de pós-graduação, eleitos por seus 
pares, a saber: Rafael Rodrigo da Silva Pimentel e Marcos Morais 
Santos Silva.

 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO

 Extrato de Convênio para Estágio
Processo: 2019.1.806.22.6
Convenente: Universidade de São Paulo/Escola de Enferma-

gem de Ribeirão Preto
Signatária: Maria Helena Palucci Marziale - Diretora
Concedente: Forli & Matias Consultoria e Serviços Ltda
Signatário: Daniela de Cássia Matias Forli - Sócia - Diretora 

Financeira
Objeto: Concessão de estágio de complementação edu-

cacional junto à concedente de estágio aos estudantes regu-
larmente matriculados nos cursos de graduação da Instituição 
de Ensino (Bacharelado e Bacharelado e Licenciatura em 
Enfermagem)

Fundamento: Lei 11.788/2008 e Resolução USP 5.528/2009
Assinatura: 13-09-2019
Vigência: 13-09-2019 a 12-09-2024

 ESCOLA POLITÉCNICA

 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MINAS E DE PETRÓ-
LEO

Portaria 2530/2019, de 20-09-2019

Dispõe sobre a eleição para escolha do(a) Chefe e 
do(a) Vice-Chefe do Departamento de Engenharia 
de Minas e de Petróleo da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo

A Diretora da Escola Politécnica, 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 do(a) Vice-

-Chefe do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo, 
para mandato de 11-11-2019 a 10-11-2021, será realizada no 
dia 04-11-2019, das 09 às 16 horas, na forma de chapa, em até 
dois turnos de votação, por meio de sistema de votação eletrô-
nica, podendo, em caráter excepcional, ser utilizado o sistema de 
votação convencional com cédulas de papel, de acordo com as 
regras dos artigos 10 a 13 desta Portaria.

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

a) e-mail institucional USP desatualizado;
b) não recebimento da senha de votação via e-mail;
c) dificuldade de acesso à Internet.
Artigo 2º - Será considerada eleita a chapa que obtiver 

maioria absoluta de votos no primeiro turno.
Artigo 3º - 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.

Artigo 4º - Se houver necessidade do segundo turno, ele 
será iniciado 15 minutos após a proclamação do resultado do 
primeiro turno, estabelecendo-se um prazo de 30 minutos para 
a votação.

DAS INSCRIÇÕES
Artigo 5º - Os(as) candidatos(as) a Chefe e Vice-Chefe deverão 

protocolar na Secretaria do Departamento, no prazo de 07 a 16-10-
2019 [10 dias], o pedido de inscrição das chapas, mediante reque-
rimento assinado por ambos e dirigido ao Chefe do Departamento.

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

§ 2º - O Chefe do Departamento divulgará, às 10 horas do 
dia 17-10-2019, no sítio da Unidade, a lista das chapas que tive-
rem seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões 
de eventual indeferimento.

Artigo 6º - Encerrado o prazo referido no artigo 3º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 18 a 27-10-2019 [10 dias], 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 Chefe do Departamento divulgará, às 10 
horas do dia 30-10-2019, 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 7º - 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 o dia 31-10-2019.
§ 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 VOTAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 8º - A Secretaria do Departamento encaminhará 

aos eleitores, no dia 04-11-2019, em seu e-mail institucional, 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 sigilo e inviolabilidade.

DA VOTAÇÃO CONVENCIONAL
Artigo 10º - A votação convencional a que se refere o artigo 

1º supra será realizada no dia 04-11-2019 das 09 às 16 horas, 
na Secretaria do Departamento.

Artigo 11º - Haverá uma mesa receptora de votos, designa-
da pelo(a) Chefe do Departamento, presidida por um docente, 
que terá dois mesários para auxiliá-lo, escolhidos entre os 
membros do corpo docente ou administrativo.

Artigo 12º - A votação será pessoal e secreta, não sendo 
permitido o voto por procuração.

 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE

 Portaria D-EEFE 40/2019, de 20-09-2019

Cria Comissão para acompanhamento das obras 
de adequação do Biotério da EEFE-USP

O Diretor da Escola de Educação Física e Esporte da Uni-
versidade de São Paulo (EEFE-USP), Prof. Julio Cerca Serrão, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando a 
necessidade de adequação do Biotério da EEFE-USP à legislação 
vigente e a perspectiva de custeio da obra pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa, baixa a seguinte

Portaria
Artigo 1º - Fica criada a Comissão para acompanhamento 

da reforma do Biotério da EEFE-USP, que terá como principal 
atribuição viabilizar os trâmites necessários para sua consecu-
ção, bem como verificar sua aderência à legislação em vigor.

Artigo 2º - A Comissão será presidida pelo Prof. Dr. Luis 
Augusto Teixeira e terá como membros os Professores Doutores 
Edilamar Menezes de Oliveira, Guilherme Gianini Artioli, Patrícia 
Chakur Brum, e o servidor Ney Robson Ferreira de Almeida.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 Portaria 072, de 20-09-2019

Dispõe sobre a eleição dos representantes discen-
tes de pós-graduação junto à Comissão de Pesquisa 
(CP), Comissão de Cooperação Internacional 
(CCINT), Comissão de Aperfeiçoamento do Ensino 
(PAE) Comissões Coordenadoras dos Programas 
de Pós-graduação de Enfermagem na Saúde 
do Adulto (PROESA); em Enfermagem (PPGE); 
em Gerenciamento em Enfermagem (PPGEn) e 
Mestrado Profissional em Enfermagem na Atenção 
Primária em Saúde no Sistema Único de Saúde 
(MPAPS)

A Diretora da Escola de Enfermagem baixa a seguinte 
PORTARIA:

Artigo 1º - A escolha da representação discente de pós-
-graduação, processar-se-á, nos termos da Seção II do Capítulo 
II do Regimento Geral, em uma única fase, no dia 21-10-2019, 
das 9h às 17h, por meio de sistema eletrônico de votação e tota-
lização 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 

Eleitoral, composta paritariamente por dois docentes e dois 
discentes de pós-graduação.

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

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

Artigo 3º - Poderão votar e ser votados todos os alunos 
regularmente matriculados nos programas de pós-graduação 
para a eleição da CP, CCINT, PAE e para as eleições das Comis-
sões Coordenadoras, os alunos matriculados nos programas 
correspondentes.

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

a) Comissão de Pesquisa (CP): 01 representante 
titular e respectivo suplente.

b) Comissão de Cooperação Internacional (CCINT): 
01 representante titular e respectivo suplente.

c) Comissão de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE): 01 repre-
sentante titular e respectivo suplente.

d) Comissão Coordenadora do Programa de Pós-
-graduação de Enfermagem na Saúde do Adulto (PROESA): 01 
representante titular e respectivo suplente.

e) Comissão Coordenadora do Programa de Pós-
-graduação em Enfermagem (PPGE): 01 representante titular e 
respectivo suplente.

f) Comissão Coordenadora do Programa de Pós-graduação 
em Gerenciamento em Enfermagem (PPGEn): 01 representante 
titular e respectivo suplente.

g) Comissão Coordenadora do Programa de Pós-
-graduação em Mestrado Profissional em Enfermagem na Aten-
ção Primária em Saúde no Sistema Único de Saúde (MPAPS): 01 
representante titular 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 pós-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 presencialmente ou 
através do e-mail eeataac@usp.br a partir da data de divulgação 
desta Portaria, até às 16h do dia 11-10-2019, mediante decla-
ração de que o candidato é aluno regularmente matriculado no 
programa de pós-graduação da Unidade.

§ 1º - A declaração mencionada no caput deste artigo deve-
rá ser expedida pelo Serviço de Pós-Graduação ou extraída do 
sistema Janus com validação de autenticidade.

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

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado na página da Unidade, em 14-10-2019.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscrição 
poderão ser encaminhados à Assistência Técnica Acadêmica, até 
às 16h do dia 17-10-2019. A decisão será divulgada na página 
da Unidade, até às 10h do dia 18-10-2019.

§ 5º - A ordem, nas cédulas, das chapas e nomes individuais 
deferidos, será definida por sorteio a ser realizado na Assistência 
Técnica Acadêmica, no dia 18-10-2019, às 14h, permitida a 
presença de interessados.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 8º - A Assistência Acadêmica encaminhará aos 

eleitores, às 8h do dia 21-10-2019, 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 21-10-2019, das 9h às 17h, na 
Assistência Acadêmica.

Artigo 11 - A Diretora 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.

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 22-10-2019, às 10h.

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

2.2.2. Se dois candidatos optarem por fazer a prova em 
conjunto, a duração da cena será de até 5 (cinco) minutos, 
para avaliação simultânea. Neste caso, deverão comunicar essa 
opção na ficha de inscrição.

2.2.3. Neste exame, como em todas as etapas do exame de 
seleção, não será permitida a utilização de armas de qualquer 
tipo, bem como de materiais e/ou objetos de cena que sujem o 
espaço em uso ou coloquem em risco os membros da Banca e 
demais candidatos.

2.2.4. A relação dos candidatos aprovados nesta etapa será 
afixada no dia 19-11-2019, no mural em frente à secretaria da 
EAD e no site da Escola de Arte Dramática www.eca.usp.br/ead, 
link: Processo Seletivo.

2.2.5. No dia 22-11-2019, será afixado no mural em frente 
à secretaria da EAD e no site da Escola de Arte Dramática 
www.eca.usp.br/ead, link: Processo Seletivo, a lista contendo 
a divisão dos candidatos aprovados nesta etapa e o respectivo 
dia de apresentação na Segunda Etapa - Exame Público de 
Interpretação.

2.2.6. Nesta etapa serão classificados até 120 (cento e 
vinte) candidatos.

2.3. Segunda Etapa - Exame Público de Interpretação - 
acessível apenas aos aprovados no Exame de Interpretação da 
Primeira Etapa. Este segundo exame realizar-se-á nos dias 2, 3 e 
4 de dezembro de 2019, às 18h30 no Teatro Laboratório da ECA/
USP, sendo vedada a escolha do dia da prova pelo candidato.

2.3.1. O exame consistirá de cena a ser extraída da lista de 
textos relacionados abaixo, sendo vetada a repetição da cena 
ou peça escolhida para a prova da primeira etapa. A duração 
desta apresentação deverá ser de, no máximo, 3 (três) minutos.

2.3.2. Lista de textos:
1. A Moratória, de Jorge Andrade
2. A morte de um caixeiro-viajante, de Arthur Miller
3. A Profissão da Senhora Warren, de Bernard Shaw
4. As aves, de Aristófanes
5. As centenárias, de Newton Moreno
6. Bella Ciao, de Luís Alberto de Abreu
7. Cachorro Morto na Lavanderia: os fortes, de Angelica 

Liddell
8. Calabar, o elogio da traição, de Ruy Guerra
9. Dezuó, de Rudinei Borges
10. Estado de sítio, de Albert Camus
11. Farinha com Açúcar, de Jé Oliveira
12. Fluxograma, de Jô Bilac
13. Gata em teto de zinco quente, de Tennessee Williams
14. Insulto ao Público, de Peter Handke
15. Júlio César, de William Shakespeare
16. Liberté, de Elísio Lopes Junior
17. Murro em ponta de faca, de Augusto Boal
18. Namíbia, não, de Aldri Anunciação
19. No natal a gente vem te buscar, de Naum Alves de Souza
20. O casamento suspeitoso, de Ariano Suassuna
21. O inspetor geral, de Nicolai Gogol
22. O Pagador de Promessas, de Dias Gomes
23. O percevejo, de Vladimir Maiakóvski
24. Os físicos, de Friedrich Dürrenmatt
25. Papa Highirte, de Oduvaldo Vianna Filho
26. Tartufo, de Molière
27. Terror e Miséria no III Reich, de Bertolt Brecht
28. Transex, de Rodolfo Garcia Vázquez
29. Vaga Carne, de Grace Passô
30. Volta ao Lar, de Harold Pinter
2.3.3. Nesta etapa também poderá haver réplica. A réplica 

poderá ser dada por qualquer pessoa, trazida pelo candidato 
(Exemplo: por outro candidato, por aluno da EAD, por ator ou 
atriz, profissional ou amador, etc.).

2.3.4. Se dois candidatos optarem por fazer a prova em 
conjunto, a duração da cena será de até 5 (cinco) minutos, 
para avaliação simultânea. Neste caso, deverão comunicar essa 
opção na ficha de inscrição.

2.3.5. A relação dos aprovados nesta fase será afixada dia 
6 de dezembro de 2019, no mural em frente à secretaria da EAD 
e no site da Escola de Arte Dramática www.eca.usp.br/ead, link: 
Processo Seletivo.

2.3.6. Nesta etapa serão classificados até 50 (cinquenta) 
candidatos.

2.4. Terceira Etapa - Estágio de Seleção, com exame teórico 
e atividades práticas específicas do trabalho do ator, a critério 
da Banca Examinadora. As aulas do estágio serão realizadas 
nos dias 9, 10, 11 e 12-12-2019, às 18h30, no Prédio das Artes 
Cênicas e no Teatro Laboratório da ECA/USP, sendo obrigatória 
a presença do candidato em todos os dias acima mencionados, 
sob pena de ser eliminado do processo seletivo.

2.4.1. O candidato deverá comparecer ao local das provas 
com antecedência mínima de 30 (trinta minutos) do horário fixa-
do para seu início. Serão impedidos de participar os retardatários 
que chegarem após o início da prova.

2.4.2. O exame teórico será realizado no Prédio das Artes 
Cênicas, em um dos dias da Terceira Etapa (a critério da Banca 
Examinadora) e consistirá de uma prova escrita, conforme expli-
citados nos itens 2.4.3 e 2.4.4. .

2.4.3. A prova escrita será constituída de duas partes: a 
primeira consistirá de análise de texto indicado pela Banca Exa-
minadora; a segunda parte consistirá de uma redação.

2.4.4. O tempo de duração previsto para a prova teórica 
será de 2 (duas) horas.

2.4.5. Não haverá segunda chamada para as provas, nem 
sua realização fora da data, horário e espaços físicos deter-
minados.

2.4.6. Não serão aceitos pedidos de revisão de prova.
2.4.7. Serão selecionados e aprovados 20 (vinte) candidatos.
2.4.8. As agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, 

laptop, tablet ou outros receptores de mensagens não serão 
permitidos no local de prova, acarretando a anulação da mesma 
e a eliminação do candidato.

2.4.9. O candidato que não comparecer a qualquer uma das 
provas ou atividades previstas estará eliminado automaticamen-
te do Processo de Seleção.

3. DOS RESULTADOS
3.1. O resultado final será afixado no mural em frente à 

secretaria da EAD e no site da Escola de Arte Dramática www.
eca.usp.br/ead, link: Processo Seletivo, no dia 19-12-2019.

3.2. Não haverá, em nenhuma hipótese, divulgação de 
resultados das provas por telefone, correio eletrônico ou fax.

3.3. Os resultados de avaliação das Bancas são irrecorríveis.
3.4. Só será publicada a relação dos candidatos aprovados.
4. DA MATRICULA
4.1. A matrícula para os novos alunos será efetuada nos 

dias 6 e 7 de fevereiro de 2020, das 15 às 22h, na Secretaria da 
Escola de Arte Dramática, situada na Avenida Professor Lúcio 
Martins Rodrigues, 443, Prédio 7, sala 2, Cidade Universitária, 
São Paulo-SP.

4.2. O candidato aprovado deverá entregar, no ato da 
matrícula, cópia simples com apresentação do original ou cópia 
autenticada dos seguintes documentos:

I. Cédula de Identidade - RG, que comprove idade mínima 
de 18 anos ou a completar até o dia 7 de fevereiro de 2020;

III. Cartão do CPF;
IV. Certificado de conclusão do curso de Ensino Médio ou 

equivalente e respectivo histórico escolar;
V. Certidão de nascimento ou casamento preferencialmente 

atualizada;
VI. Documento que comprove a quitação com o serviço 

militar;
VII. Título de eleitor;
VIII. Comprovante de residência devidamente atualizado.
4.3. Ademais, o candidato aprovado deverá apresentar o 

requerimento de matrícula fornecido pela Escola de Arte Dramá-
tica preenchido, bem como entregar uma foto para documento 
3x4 colorida, recente, frontal. Não serão aceitas fotografias de 
corpo inteiro ou em vestimentas impróprias para documentos;

4.4. A data do início das aulas para todas as turmas será 
no dia 17-02-2020.

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

 Portaria GR 7493, de 20-09-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º - O emprego público 1157809, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR 4235/2009, fica redistribuído da Faculdade de Saúde Pública 
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 05-02-2019 (Proc. USP 
10.1.96.6.9).

Portaria GR 7494, de 20-09-2019

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º - O emprego público 1163035, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR 4545/2009, fica redistribuído da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto para a Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 07-03-2019 (Proc. USP 
10.1.5.17.9).

 SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Extrato de Contrato
Termo Aditivo
Processo: 2016.1.387.35.2
Contratante: Superintendência de Assistência Social - USP
Contratada: Atlas Schindler S/A
Contrato 076/2016
Objeto: O 2º Termo de Aditamento tem como objeto pror-

rogar o prazo de vigência do Contrato 076/2016 por mais um 
período de 12 (doze) meses a partir de 20-09-2019

Data de Assinatura do Presente Termo: 20-09-2019.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES

 Comunicado
A Vice-Diretora em Exercício da Escola de Comunicações 

e Artes e o Diretor da Escola de Arte Dramática, em conjunto, 
pelo presente Edital, tornam público que estarão abertas as 
inscrições, no período de 30-09-2019, com início às 18h e 
término no dia 24-10-2019 às 18h (horário de Brasília), para o 
72º Exame de Seleção de candidatos ao Curso de Formação de 
Atores (Técnico em Teatro - Eixo Tecnológico: Produção Artística 
e Cultural e Design) da EAD/ECA/USP, referente ao ano de 2020, 
visando o preenchimento de 20 (vinte) vagas, que obedecerá as 
seguintes disposições:

1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas 

somente por meio eletrônico (internet).
1.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e 

a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

1.3. São requisitos para inscrição:
1.3.1. No ato da inscrição o candidato deverá preencher, 

por meio eletrônico (internet), no site www.eca.usp.br/ead, link: 
Processo Seletivo, a ficha de inscrição seguindo as orientações 
do programa, com a observância rigorosa dos seguintes pro-
cedimentos:

a) ler na íntegra o presente Edital;
b) possuir a idade mínima de 18 (dezoito) anos ou a com-

pletar até o dia 7 de fevereiro de 2020;
c) ter no mínimo Ensino Médio completo;
d) preencher todos os campos obrigatórios da ficha de 

inscrição;
e) inserir uma foto para documento 3x4 colorida, recente, 

frontal. Não serão aceitas fotografias de corpo inteiro ou em 
vestimentas impróprias para documentos.

f) caso o candidato se enquadre em alguma das categorias 
PPI (Preto, Pardo ou Indígena), deve autodeclarar-se no campo 
apropriado da ficha de inscrição; ao menos 20% das vagas serão 
destinadas a estes candidatos;

g) pagar o boleto bancário. Depois de efetivado o preenchi-
mento do formulário de inscrição on-line, o candidato receberá 
por e-mail uma confirmação de inscrição, com um link para a 
emissão do boleto bancário. Este boleto, no valor de R$ 120,00, 
deverá ser pago impreterivelmente entre os dias 30-09-2019 e 
25-10-2019 para que se efetive sua inscrição. Só serão aceitas as 
inscrições com boletos pagos até o dia 25-10-2019, não sendo 
devido ao candidato qualquer ressarcimento da importância 
paga extemporaneamente.

1.4. Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do 
valor da inscrição, seja qual for o motivo.

1.5. O(a) candidato(a) que realizar com sucesso sua inscri-
ção pela internet e seu nome não constar da lista de inscritos 
que será publicada no dia 4 de novembro de 2019, deverá apre-
sentar-se na Secretaria da Escola de Arte Dramática, situada na 
Avenida Professor Lúcio Martins Rodrigues, 443, Prédio 7, sala 2, 
Cidade Universitária, São Paulo-SP, das 15h às 22h, no dia 5 de 
novembro de 2019, para regularizar a inscrição, sob pena de ser 
considerado desistente do processo seletivo. Na oportunidade 
o candidato deverá necessariamente preencher o requerimento 
de regularização de inscrição que será fornecido gratuitamente 
pela Secretaria da EAD, bem como deverá apresentar cópia do 
e-mail recebido de confirmação de inscrição e o boleto bancário 
devidamente quitado.

1.6. O candidato (a) estrangeiro (a) deverá possuir carteira 
de identidade (RNE), Cartão do CPF/MF e estar no Brasil de 
forma regular de acordo com a Legislação Brasileira.

1.7. A Escola de Comunicações e Artes e a Escola de Arte 
Dramática eximem-se das despesas com viagens, transportes, 
estadias e alimentação dos candidatos que vierem prestar as 
provas deste Exame de Seleção.

1.8. As informações prestadas na ficha de inscrição são 
de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à Escola de 
Comunicações e Artes e a Escola de Arte Dramática o direito de 
excluir do Exame de Seleção aquele que a preencher com dados 
incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídi-
cas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.

1.9. Fica estabelecido, para o ano de 2020, o número de 20 
(vinte) vagas, referentes ao 1º Termo do Curso de Formação de 
Atores (Técnico em Teatro - Eixo Tecnológico: Produção Artística 
e Cultural e Design) da EAD/ECA/USP.

1.10. Será reservado o percentual mínimo de 20% das vagas 
aos candidatos autodeclarados PPI (Preto, Pardo ou Indígena) na 
ficha de inscrição.

2. DAS PROVAS
2.1. O Exame de Seleção compreenderá três etapas elimina-

tórias e obedecerá às disposições deste Edital.
2.2. Primeira Etapa - Exame de Interpretação - com base em 

cena de livre escolha do candidato, com duração máxima de 3 
(três) minutos. Este exame realizar-se-á no dia 9 de novembro 
de 2019, às 14h, e no dia 11-11-2019, às 18h30, na Escola de 
Arte Dramática - Prédio das Artes Cênicas da ECA/ USP, sendo 
vedada a escolha do dia da prova pelo candidato. A lista de 
distribuição dos candidatos para a primeira etapa será afixada 
no dia 7 de novembro de 2019 no mural em frente à secretaria 
da EAD e no site da Escola de Arte Dramática, www.eca.usp.br/
ead, link: Processo Seletivo.

2.2.1. O candidato poderá contar com réplica para a cena. 
A réplica poderá ser dada por qualquer pessoa trazida pelo 
candidato (Exemplo: por outro candidato, por aluno da Escola de 
Arte Dramática, por ator ou atriz, profissional ou amador, etc.).
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