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Recursos Orçamentários: oneram o crédito orçamentário da 
Administração Geral da Unesp, de classificação programática 
12.364.1043.5304 e categoria econômica 3.3.90.33.44 – Vale 
Transporte, 3.3.90.39.99 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa 
Jurídica e 3.3.90.39.49 – Estagiários onerarão o orçamento do 
Instituto de Artes – Unesp.

Prazo da vigência: 01-08-2020 a 31-07-2021; Data da 
Celebração:21/07/2020

Parecer jurídico 01/2019-AJ de 24-10-2019;
Da ratificação: Ratifica-se, para todos os fins de direito as 

demais cláusulas e condições do aludido Contrato que perma-
necem inalteradas.

 FUNDAÇÃO EDITORA UNESP
 Despacho do Diretor Presidente, de 3-8-2020
Ratificando a inexigibilidade de licitação do(s) processo(s) 

abaixo, com enquadramento legal no caput do art. 25 da Lei 
8666/93:

Proc.: 076/2020 - Aquisição de direitos autorais da Tra-
dução do livro “Die Welt Als Wille Und Vorstellung (O Mundo 
Como Vontade e Como Representação)”, de autoria de Arthur 
Schopenhauer.

Proc.: 077/2020 - Aquisição de direitos autorais do livro 
“Homens Livres na Ordem Escravocrata”, de autoria de Maria 
Sylvia de Carvalho Franco.

 Extrato de Contrato
2º Termo Aditivo ao Contrato: 061/20
Proc.: 074/2020
Contratante: Fundação Editora da Unesp
Contratado: Mundial Gráfica Ltda
Objeto: Impressão gráfica para livros relacionados no Anexo 

II do contrato. O 2º Termo de aditamento tem a finalidade de 
promover alterações necessárias às características gráficas do 
livro: "Relatos Astecas da conquista – 1ª edição – 1ª reimpres-
são", mantendo-se inalteradas aquelas condições não afetadas 
pelo referido Aditivo.

Vigência: 9 meses.
Valor global ajustado do contrato: R$ 64.045,00
Data de assinatura do termo: 30-07-2020

 Ministério Público
 I - PORTARIAS

 B - ASSESSORIA

 I – Portarias de 03-08-2020
C – Assessoria
II – Promotorias de Justiça:
Tornando sem efeito:
nº 8314/2020 - a portaria 8313/2020 que designou Rafael 

de Paula Albino Veiga, 4º Promotor de Justiça Substituto da 1ª 
Circunscrição Judiciária (Santos), para auxiliar no exercício das 
funções do 3º Promotor de Justiça de Santos (teletrabalho), de 1 
a 8 de agosto de 2020.

Designando:
nº 8315/2020 - Mary Ann Gomes Nardo, Promotor de Jus-

tiça de Macatuba, para acumular o exercício das funções do 1º 
Promotor de Justiça de São Manuel (ESAJ), de 29 a 31-07-2020.

nº 8316/2020 - Fernando Pereira da Silva, 7º Promotor de 
Justiça do IV Tribunal do Júri, para, sem prejuízo de suas atribui-
ções normais e sem ônus para o Ministério Público, auxiliar no 
exercício das funções do 1º Promotor de Justiça do IV Tribunal 
do Júri, de 17 a 31-08-2020.

nº 8317/2020 - Ricardo Brites de Figueiredo, 4º Promotor de 
Justiça do IV Tribunal do Júri, para, sem prejuízo de suas atribui-
ções normais e sem ônus para o Ministério Público, auxiliar no 
exercício das funções do 1º Promotor de Justiça do IV Tribunal 
do Júri, de 1 a 16-08-2020.

nº 8318/2020 - Alex Facciolo Pires, Promotor de Justiça de 
Pedregulho, para acumular o exercício das funções do Promotor 
de Justiça de Patrocínio Paulista (ESAJ), de 3 a 7 de agosto de 
2020.

nº 8319/2020 - Jose Luiz Saikali, 12º Promotor de Justiça 
de Santo André, para, sem prejuízo de suas atribuições normais 
e sem ônus para o Ministério Público, auxiliar no exercício das 
funções do 10º Promotor de Justiça de Mauá, de 1 a 31-08-2020.

nº 8320/2020 - Jose Luiz Saikali, 12º Promotor de Justiça 
de Santo André, para, sem prejuízo de suas atribuições normais 
e sem ônus para o Ministério Público, auxiliar no exercício das 
funções do 8º Promotor de Justiça de Santo André, de 17 a 
31-08-2020.

nº 8321/2020 - Juliana Carla Maciel Ramos, 10º Promotor 
de Justiça de Diadema, para, sem prejuízo de suas atribuições 
normais, auxiliar no exercício das funções do 8º Promotor de 
Justiça de Diadema, de 1 a 10-08-2020.

nº 8322/2020 - Mary Ann Gomes Nardo, Promotor de Jus-
tiça de Macatuba, para acumular o exercício das funções do 1º 
Promotor de Justiça de São Manuel, de 1 a 31-08-2020.

nº 8323/2020 - Paulo Cesar Neuber Deligi, 1º Promotor 
de Justiça de Olímpia, para, sem prejuízo de suas atribuições 
normais e sem ônus para o Ministério Público, auxiliar no 
exercício das funções do 2º Promotor de Justiça de Olímpia, de 
1 a 16-08-2020.

nº 8324/2020 - Rosinei Horstmann Saikali, 14º Promotor de 
Justiça de Santo André, para, sem prejuízo de suas atribuições 
normais e sem ônus para o Ministério Público, auxiliar no 
exercício das funções do 5º Promotor de Justiça de Mauá, de 
1 a 31-08-2020.

nº 8325/2020 - Rosinei Horstmann Saikali, 14º Promotor de 
Justiça de Santo André, para, sem prejuízo de suas atribuições 
normais e sem ônus para o Ministério Público, auxiliar no exer-
cício das funções do 8º Promotor de Justiça de Santo André, de 
1 a 16-08-2020.

nº 8326/2020 - Sandra Reimberg, 7º Promotor de Justiça de 
Carapicuíba, para, sem ônus para o Ministério Público, acumular 
o exercício das funções do 2º Promotor de Justiça de Carapicuí-
ba, de 1 a 31-08-2020.

nº 8327/2020 - Sergio Clementino, 4º Promotor de Justiça 
de São José do Rio Preto, para, sem prejuízo de suas atribuições 
normais, auxiliar no exercício das funções do 4º Promotor de 
Justiça de Fernandópolis (ESAJ), de 1 a 16-08-2020.

Republicadas:
nº 6697/2020 - Lais Bazanelli Marques dos Santos, 2º Pro-

motor de Justiça Substituto da 3ª Circunscrição Judiciária (Santo 
André), para assumir o exercício das funções do Promotor de 
Justiça que atua junto à 2ª Vara de Crimes Tributários, Organi-
zação Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, de 1 
a 26-07-2020.

(Republicada por necessidade de retificação – doe de 
27-06-2020)

nº 7187/2020 - Rafael Tsuguio Bernhardt Hayashi, 1º 
Promotor de Justiça Substituto da 22ª Circunscrição Judiciária 
(Itapetininga), auxiliar no exercício das funções do Promotor de 
Justiça que atua perante a Vara de Enfrentamento à Violência 
Doméstica da Comarca de Campinas (ESAJ), de 1 a 16 de 
julho, auxiliar os Promotores de Justiça designados nos termos 
da decisão proferida no protocolado 11.939/15 (audiência de 
custódia), na Comarca da Capital, de 17 a 31 de julho, e assu-
mir o exercício das funções do Promotor de Justiça que 
atua junto à 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização 
Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, de 27 
a 31-07-2020.

(Republicada por necessidade de retificação – doe de 
02-07-2020)

§ 2º - Os pedidos de inscriçã o que estiverem de acordo 
com as normas estabelecidas por esta Portaria serã o deferidos 
pela Diretora.

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscriçã o tiver sido 
deferida será  divulgado na pá gina do Instituto em 05-09-2020.

§ 4º - Recursos contra o eventual indeferimento de inscriçã o 
deverã o ser solicitados à  Direçã o com encaminhados ao e-mail 
iebacademico@usp.br até  à s 17h do dia 09-09-2020. A decisã o 
será  divulgada na pá gina do Instituto até  às 18h do dia 10-09-
2020.

§ 5º - Os nomes nas cé dulas serã o exibidos por ordem 
alfabé tica dos candidatos a titular.

Da Votação e Totalização Eletrônica
Artigo 6º - O Serviço de Apoio ao Ensino do IEB encaminhará  

aos eleitores no dia 29-09-2020, em seu e-mail principal cadas-
trado nos Sistemas USP, o endereço eletrônico do sistema de 
votaçã o e a senha de acesso com a qual o eleitor poderá  exercer 
seu voto.

Artigo 7º - O sistema eletrônico contabilizará  cada voto, 
assegurando-lhe o sigilo e a inviolabilidade.

Dos Resultados
Artigo 8º - A totalizaçã o dos votos da eleiçã o no formato 

eletrônico será  divulgada na pá gina do Instituto, no dia 03-10-
2019, sendo considerados eleitos os candidatos mais votados.

Artigo 9º - Ocorrendo empate de votos, serã o obedecidos, 
sucessivamente, os seguintes crité rios de desempate:

I – o aluno mais idoso;
II – o maior tempo de matrı cula na USP.
Artigo 10º - Dos resultados da eleiçã o cabe recurso, sem 

efeito suspensivo, no prazo de 3 dias ú teis, apó s a divulgaçã o 
referida no artigo 8º supra.

§ 1º - O recurso a que se refere o caput deste artigo deverá  
ser encaminhado para o e-mail iebacademico@usp.br até  à s 17h 
do dia 07-10-2020 e será  decidido pela Diretora.

§ 2º - A decisã o sobre os eventuais recursos será  divulgada 
na pá gina do Instituto no dia 08-10-2020.

§ 3º - O resultado final da eleiçã o será  publicado no Diá rio 
Oficial do Estado de Sã o Paulo.

§ 4º - O mandato dos eleitos será  de um ano, a contar da 
publicaçã o no Diá rio Oficial do Estado de Sã o Paulo, admitindo-
-se uma reconduçã o.

Artigo 11º - Os casos omissos nesta portaria serã o resolvi-
dos pela Diretora.

Artigo 12º - Esta portaria entra em vigor a partir da data 
de sua publicaçã o.

 INSTITUTO DE FÍSICA

 2º Termo Aditivo
Processo: 2018.1.732.43.4
Entidade Executora: Instituto de Física
Concedente: Seal Technology Ind. e Com. Ltda e DXL – 

Audrew Frimaio
Titulo: Pesquisas para desenvolvimento de materiais radio-

logicamente equivalentes a tecidos humanos
Coordenador: Prof. Dr. Paulo Roberto Costa
Cadastro E-Convênios: 43885
Cadastro Portal de Convênios: 1008460
O presente Termo Aditivo vigorará até 10-07-2022

 Universidade Estadual 
de Campinas
 REITORIA

 Despachos da Diretora Executiva de Administração
De 31-07-2020
Ratificando:
com fundamento no caput do artigo 25, da Lei Federal 

8.666/93, o ato de Inexigibilidade de licitação da Diretora do 
Sistema de Bibliotecas da Unicamp – BCCL/Unicamp, objetivan-
do a renovação da assinatura da base de dados Worldcat, dire-
tamente junto à empresa Referencistas OCLC Brazil. Processo 
16-P-10518/2020

com fundamento no artigo 4º, da Lei Federal 13.979/2020, 
o ato de dispensa de licitação do Superintendente do Hospital 
de Clínicas – HC/Unicamp, objetivando a contratação direta da 
empresa Air Liquide Brasil Ltda, para locação de 50 bombas de 
infusão com 30 equipos cada, pelo período de 03 meses. Proces-
so 15-P-08800/2020.

De 03-08-2020
Ratificando, com fundamento no Inciso XXI, do artigo 

24, da Lei Federal 8.666/93, o ato de Dispensa de licitação do 
Diretor Associado da Faculdade de Engenharia Mecânica – FEM/
Unicamp, objetivando a importação do equipamento Airflow 
Resistance Meter, para determinação experimental da resisti-
vidade ao fluxo de ar, via contratação direta junto à empresa 
Mecanum Inc. Processo 03-P-16173/2019

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA 
UNICAMP - HEMOCENTRO

 Extrato de Contrato
Termo Aditivo 001 ao Contrato 29/2020
Processo: 32P-4078/2019
Contratada: Pollo Engenharia e Construções Ltda - CNPJ 

66.088.105/0001-52
Objeto: acrescer ao contrato as quantidades referenciadas 

na planilha orçamentária do Anexo I correspondente a 18,51% 
do valor total contratado. Com ssa modificação, o valor global 
do contrato que era de R$ 1.090.093,35 passa a ser de R$ 
1.291.896,96.

Data de Assinatura: 31-07-2020

 Universidade Estadual 
Paulista
 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE SÃO PAULO

 INSTITUTO DE ARTES
 4º Termo Aditivo
Contrato 12/2016 - Processo 42/2016–IA/Unesp – Dispensa 

de Licitação, nos termos do Art. 24, Inc. XIII da Lei Federal 
8666/93.

Contratante: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mes-
quita Filho” – Campus de São Paulo – Instituto de Artes;

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola – CIEE.
O presente Termo Aditivo tem como objeto estabelecer 

a prorrogação do prazo de vigência do supracitado Contrato 
pelo prazo de 12 meses, referente a prestação de serviço de 
administração de bolsas de estágios a serem concedidas pelo 
Contratante.

Valor Total do contrato: R$ 112.197,60.

Parágrafo único – Ao término do prazo de 30 dias, será 
mantida em arquivo somente a ata da eleição, salvo disposição 
expressa, em contrário, da Diretora da EEUSP.

Artigo 14 – No prazo de 3 dias úteis, após a proclamação 
do resultado, poderão ser impetrados recursos à Diretoria da 
Escola de Enfermagem.

Parágrafo único – Os recursos a que se referem este artigo 
serão decididos, de plano, pela Diretora da Escola de Enferma-
gem, no prazo de 30 dias, contados da data em que forem pro-
tocolados ou, a seu juízo, serão encaminhados à Congregação 
da Unidade.

Artigo 15 - Os casos omissos nesta portaria serão resolvi-
dos, de plano, pela Diretora da Escola de Enfermagem.

Artigo 16 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 Despacho da Diretora, de 03-08-2020
Processo 20.5.75.7.7
Pagamento de taxa de publicação
Documento de Compra 84514/2020
Ratificando o Ato Declaratório de Dispensa de Licitação, 

nos termos do artigo 24, inciso XXI da Lei 8.666/93 e suas alte-
rações, e conforme a Portaria GR 4685/2010.

Interessado: Escola de Enfermagem da Usp
Contratado: S K Cripezzi - ME
 Despacho da Diretor, de 03-08-2020
Processo 20.5.74.7.0
Pagamento de taxa de publicação
Documento de Compra 84999/2020
Ratificando o Ato Declaratório de Dispensa de Licitação, 

nos termos do artigo 24, inciso XXI da Lei 8.666/93 e suas alte-
rações, e conforme a Portaria GR 4685/2010.

Interessado: Escola de Enfermagem da USP
Contratado: S K Cripezzi - ME

 FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA

 Extrato de Convênio
Concessão de Estágios celebrado entre a Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 
e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB

Processo 2020.1.593.10.0
Convênio 1012123
Instituição de Ensino: Universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia-UFRB - CNPJ 07.777.800/0001-62
Concedente: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da Universidade de São Paulo – FMVZ/USP
Objeto: Concessão de estágios de complementação edu-

cacional junto aos estudantes regularmente matriculados em 
qualquer curso da Instituição de Ensino.

Vigência: 14-07-2020 a 13-07-2025
Data da assinatura: 14-07-2020

 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E 
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS

 Portaria do Diretor, de 03-08-2020
Designando, nos termos da Portaria IAG-D-038, de 12-12-

2007, os alunos a seguir indicados para exercerem, no período 
de agosto a dezembro de 2020, a função de aluno monitor bol-
sista em disciplina de graduação. Departamento de Astronomia: 
Amanda Gumesson Candido Lopes, Lucas Sampaio de Amorim, 
Ingrid dos Santos Beloto, Willian Yuuiti Nacafucasaco. Departa-
mento de Ciências Atmosféricas: Alex Oliveira Rocha, Helena de 
Godoy Casimiro, Julia Ferreira Nofoente, Nathalia Grazieli Xavier 
de Aguiar. Departamento de Geofísica: Karina Akemi Vargas 
Yassunaka. (Portaria do Diretor IAG-D-008-2020)

 Portaria do Diretor, de 3-8-2020
Designando, nos termos da Portaria IAG-D-038, de 12-12-

2007, os alunos a seguir indicados para exercerem, no período 
de agosto a dezembro de 2020, a função de aluno monitor 
voluntário em disciplina de graduação. Departamento de Astro-
nomia: Nicolas Dick Vidal de Oliveira, Kethelin Parra Ramos, 
Melissa de Andrade Nunes. Departamento de Geofísica: Arte-
misia Renata Porto, Janaína Anjos Melo. (Portaria do Diretor 
IAG-D-009-2020)

 INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS

 Portaria IEB/USP-9, de 30-7-2020

Dispõe sobre a eleição dos representantes discen-
tes de pós-graduação junto aos órgãos colegiados 
do Instituto de Estudos Brasileiros da USP

A Diretora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, baixa 
a seguinte portaria:

Artigo 1º - A escolha da representaçã o discente de Pós-
Graduaçã o junto aos ó rgã os colegiados do IEB processar-se-á  
nos termos da Seçã o II do Capı tulo II do Tı tulo VII do Regimento 
Geral da USP, em uma ú nica fase, no dia 02-10-2020 das 9h às 
17h, por meio de sistema eletrônico de votaçã o e totalizaçã o de 
votos, de acordo com as regras dos artigos 6 a 10 desta Portaria.

§único: Nã o haverá  possibilidade de votaçã o presencial em 
funçã o da necessidade de distanciamento social decorrente da 
pandemia; esta medida está  amparada pela Resolução 7945, 
de 27-03-2020.

Artigo 2º - A eleiçã o será  supervisionada por Comissã o 
Eleitoral, composta paritariamente por um docente e por um 
discente de pós-graduaçã o.

§ 1º - O membro docente da Comissã o mencionada no 
caput deste artigo será  designado pelo Diretor, dentre os inte-
grantes do Conselho Deliberativo;

§ 2º - Como nas eleiçõ es convocadas em 2019 para 
representaçã o discente nos colegiados do Instituto de Estudos 
Brasileiros, nã o houve nenhuma inscriçã o, o corpo discente 
será  instruído a eleger, entre os pares, um representante para 
a supracitada Comissã o e informar seu nome por e-mail (ieba-
cademico@usp.br) ao Serviço de Apoio ao Ensino, até  o dia 
18-08-2020.

§ 3º - Na ausência da informaçã o do nome do represen-
tante discente, a Comissã o Eleitoral será  composta apenas pelo 
membro Docente.

Artigo 3º - Poderã o votar e ser votados os alunos regu-
larmente matriculados no Programa Culturas e Identidades 
Brasileiras da Pó s-Graduaçã o do IEB-USP.

Artigo 4º - Os assentos a serem preenchidos nos Colegiados 
sã o:

a) Conselho Deliberativo (CD): um representante discente 
de Pó s-Graduaçã o e respectivo suplente.

b) Comissã o de Apoio Administrativo e Financeiro (CAAF): 
um representante discente de Pós-Graduaçã o e respectivo 
suplente.

c) Comissã o de Pós-Graduaçã o (CPG): um representante 
discente de Pó s-Graduaçã o e respectivo suplente.

d) Programa de Aperfeiçoamento do Ensino (PAE): um 
representante discente de Pó s-Graduaçã o e respectivo suplente.

e) Comissã o de Espaços e Qualidade de Vida (Ce-Quali): um 
representante discente de Pó s-Graduaçã o e respectivo suplente.

Artigo 5º - O pedido de inscriçã o individual ou por chapa 
dos candidatos, formulado por meio de requerimento a ser dis-
ponibilizado no site do IEB, será  enviado em PDF para o e-mail 
iebacademico@usp, br, no perı odo de 31-08-2020 até as 23h59 
do dia 04-09-2020, assinado pelo(s) candidato (s), dirigido 
à  Diretora, acrescido da declaraçã o de que o(s) candidato(s) 
é (sã o) aluno(s) regularmente matriculado(s) no curso de pó s-
graduaçã o do Instituto. O requerimento deverá  especificar à  qual 
vaga dos itens a inscriçã o se refere assim como o detalhamento 
da vinculaçã o titular e respectivo suplente.

§ 1º - A declaraçã o mencionada no caput deste artigo 
deverá  ser expedida pelo Serviço de Pó s-Graduaçã o.

Artigo 5º - A responsabilidade sobre o processo seletivo 
é atribuição do Conselho Técnico-Administrativo (CTA) da 
Unidade, ou do Conselho Deliberativo do Museu ou Instituto 
Especializado, cabendo-lhe:

I - quando encerradas as inscrições ao certame, compor 
a Comissão de Seleção, devendo ser previamente ouvido o 
Departamento ao qual estará vinculado o contratado, caso haja;

II - ao final do certame, decidir sobre sua homologação.
Artigo 6º - Fica suspensa, enquanto perdurar a recomenda-

ção de afastamento de atividades presenciais pelas autoridades 
sanitárias e pela Reitoria, a aplicação dos artigos 5º e 5º-A da 
Resolução 7.354, de 27-06-2017.

Artigo 7º - Os processos seletivos cujos editais tenham sido 
publicados antes da entrada em vigor da presente Resolução 
não poderão ser realizados nos presentes termos, devendo haver 
o seu cancelamento com a publicação de novo edital em caso 
de interesse da Unidade, Museu ou Instituto Especializado na 
realização de provas a distância.

Artigo 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

 EDITORA DA USP

 Extrato de Contrato
Coedição
Contratante - Editora da USP
Contratado: Editora da UFMG
Contrato de coedição da obra: "A Casa de Arlequim: Belo 

Horizonte, uma Capital Eclética do Século 19"
Vigência - 5 anos a partir da data da assinatura
Data da assinatura: 27-07-2020
Processo: 2019.1.231.91.6
 Termo de Retirratificação
Contrato de Edição
Processo: 2019.1.225.91.6
Termo de Retirratificação ao Contrato de Coedição assinado 

dia 24-07-2020, entre a Universidade de São Paulo, por meio 
de sua Editora-Edusp, a Fundação Universidade de Brasília, por 
meio da Editora UnB, e o Arquivo Nacional, para a edição da 
obra "Dicionário Infernal"

Pelo presente termo de retirratificação, corrija-se na linha 7 
do preâmbulo do contrato, de "no uso da competência delegada 
por meio de AR 0400/00213" para "no uso da competência 
delegada por meio de AR 00691/2016". Com o presente termo 
de retirratificação, ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
do instrumento original que não foram objeto deste. Termo 
assinado em: 27-07-2020.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE

 Extrato de Contrato
3º Termo de Aditamento
(Portaria GR USP 7394, de 06-06-2019)
Processos: 2017.1.318.39.4 e volumes
Contrato 003/2017-EEFE USP
Contratante: Escola de Educação Física e Esporte da USP
Contratada: Alair Sichocki ME – CNPJ 17.784.143/0001-34
Objeto: Prorrogação da Vigência do ajuste por mais um 

período de 12 meses, a contar de 01-08-2020, com fundamento 
no artigo 57, inciso lI, da Lei Federal 8.666/93.

Classificação Funcional Programática: 12.122.1043.6351
Classificação da Despesa Orçamentária: 3.3.90.39.79
Fonte de Recursos: Tesouro
Valor atualizado do contrato, na base anual, para o novo 

período de vigência: R$ 42.590,64, observada a seguinte 
distribuição:

Exercício 2020 – R$ 17.746,10
Exercício 2021 – R$ 24.844,54
Data de Assinatura do Termo Aditivo: 16-07-2020

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 Portaria EE-28, de 3-8-2020

Dispõe sobre eleição de um representante dos 
servidores técnicos e administrativos e respecti-
vo suplente junto à Congregação da Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo

A Diretora da Escola de Enfermagem da Universidade de 
São Paulo, conforme o disposto no inciso IX e do parágrafo 7º. 
do Artigo 45 do Estatuto da Universidade de São Paulo, baixa a 
seguinte portaria:

Artigo 1° - A eleição dos representantes dos servidores téc-
nicos e administrativos junto à Congregação da Escola de Enfer-
magem da Universidade de São Paulo será realizada a partir 
das 9h às 18h do dia 8 de setembro de 2020, por meio remoto, 
conforme estabelece o artigo 1º da Resolução 7945/2020.

Paragráfo único – A representação referida no caput deste 
artigo será exercida por um titular, com mandato de um ano, 
que, em seus impedimentos, será substituído por seu suplente.

Artigo 2º - Poderão votar e ser votados todos os servidores 
técnicos e administrativos da Escola de Enfermagem na ativa.

Parágrafo único – Não será privado do direito de votar e 
ser votado o servidor que se encontrar em férias ou afastado de 
suas funções, com ou sem prejuízo de salário, se estiver prestan-
do serviços em outro órgão da Universidade.

I – Da Inscrição
Artigo 3º - O registro de candidaturas dos representantes 

dos servidores técnicos administrativos junto à Congregação 
far-se-á por meio de requerimento dirigido à Diretora da Escola 
de Enfermagem.

Artigo 4º - Os requerimentos de inscrições deverão enca-
minhados para a Assistência Acadêmica da EEUSP por meio do 
e-mail eeataac@usp.br, até às 16h do dia 01-09-2020.

Parágrafo único - As inscrições poderão ser feitas por 
procuração.

Artigo 5º - O eleitor somente poderá votar nos candidatos 
que previamente se inscreverem para a representação de sua 
categoria.

Parágrafo único – Antes da realização do pleito será divul-
gada por e-mail e disponibilizada no site da EEUSP a relação dos 
candidatos inscritos.

II – Da Votação e Totalização Eletrônica
Artigo 6º - A ATAC encaminhará aos eleitores, às 8h do dia 

8 de setembro de 2020, 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 7º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

III – Dos Resultados
Artigo 8º - A apuração e totalização dos votos da eleição 

será feita na sequência, com divulgação imediata dos resultados
Artigo 9º - Terminada a votação, a mesa eleitoral procederá 

à apuração dos votos, lavrando, a seguir, ata de abertura e 
encerramento dos trabalhos eleitorais e dos resultados obtidos.

Artigo 10 - Serão considerados eleitos os candidatos mais 
votados, figurando como suplentes os mais votados a seguir.

Artigo 11 - Ocorrendo empate, serão adotados, sucessiva-
mente, os seguintes critérios de desempate:

I - o maior tempo de serviço na USP;
II - o maior tempo de serviço na EE;
III - maior idade.
Artigo 12 - O resultado será proclamado pela Diretora da 

Escola de Enfermagem até o dia útil subsequente ao do pleito.
Artigo 13 - A Assistência Acadêmica providenciará, em 

tempo hábil, todo o material necessário à realização do pleito 
e, após o encerramento dos trabalhos eleitorais, conservará o 
material relativo à eleição durante 30 dias, pelo menos.
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