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- Os candidatos que não comparecerem ao exame de 
seleção serão automaticamente eliminados do processo seletivo.

Todos os candidatos deverão obrigatoriamente realizar uma 
prova de lógica, que será aplicada a distância, em forma de teste, 
através de uma plataforma web. Esta prova não terá valor ou função 
classificatória. Os candidatos receberão todas as instruções para a 
realização desta prova no e-mail informado na ficha de inscrição.

Resultado:
- O resultado do processo seletivo será divulgado na página 

web do Serviço de Pós-Graduação da ESALQ;
- Os candidatos não selecionados poderão retirar seus 

documentos até o dia 30/06/2020. Vencido esse prazo, os docu-
mentos serão eliminados.

Matrícula:
- O formulário de matrícula deverá conter as assinaturas nos 

campos solicitados;
- Não será aceito formulário de matrícula incompleto e/

ou rasurado;
- Os candidatos selecionados deverão apresentar na matrí-

cula a documentação contida na carta de aceite que será enca-
minhado para o e-mail informado na ficha de inscrição;

- Os candidatos de mestrado que ainda não possuem diplo-
ma devem apresentar documento comprobatório da graduação, 
cuja data de colação de grau (dia/mês/ano) deverá ser anterior 
ao último dia de matrícula, que será informado na página web 
do Serviço de Pós-Graduação da ESALQ;

Os candidatos de doutorado que ainda não possuem diplo-
ma devem apresentar documento comprobatório do Mestrado, 
cuja data de homologação do título de Mestre (dia/mês/ano) 
deverá ser anterior ao último dia de matrícula, que será infor-
mado na página web do Serviço de Pós-Graduação da ESALQ;

O candidato que se enquadrar, ainda, na condição de nova 
matrícula deverá atender o disposto no Art. 50 do Regimento de 
Pós-Graduação da USP, disponível no endereço http://www.leginf.
usp.br/?resolucao=resolucao-no-7493-de-27-de-marco-de-2018.

Documentação solicitada para a inscrição:
1. Formulário de inscrição assinado e com foto (colada ou 

digitalizada)
2. Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscri-

ção (ver antes item 3 em Condições para a inscrição) no valor 
de R$ 214,00 (duzentos e catorze reais). O pagamento deve ser 
feito exclusivamente através de boleto bancário, do Banco Brasil. 
Clique aqui para gerar o boleto

3. - Candidatos estrangeiros que se encontram no exterior 
estão dispensados de pagar a taxa no ato de inscrição. Se sele-
cionado, porém, deverão pagá-la ao efetuar a primeira matrícula.

4. Currículo Vitae na plataforma Lattes (CNPq) atualizado e 
impresso (não anexar documentos comprobatórios)

5. Histórico Escolar do curso superior - cópia
6. Diploma do curso superior - cópia frente e verso
7. - Caso ainda não o possua, apresentar documento com-

probatório de colação de grau
8. - Caso ainda esteja cursando a graduação, apresentar 

atestado de possível formando
9. Atenção: O candidato que apresentar documento que 

não o diploma deve ter ciência de que, se aceito no processo 
seletivo, deverá apresentar no ato da matrícula documento 
comprobatório cuja data de colação de grau (dia/mês/ano) seja 
anterior ao último dia de matrícula na ESALQ, sem o que não 
poderá efetuar a matrícula.

10. Somente para candidatos ao Doutorado: Histórico Esco-
lar do Mestrado - cópia

11. Somente para candidatos ao Doutorado: Diploma do 
Mestrado - cópia frente e verso

12. - Caso ainda não o possua, apresentar certificado de 
defesa indicando o título obtido e respectiva data de homolo-
gação (dia/mês/ano)

13. - Caso ainda esteja cursando o Mestrado, apresentar 
atestado de previsão de defesa, emitido pelo orientador

14. - Candidatos ao Doutorado com título de Mestre obtido 
no exterior deverão apresentar adicionalmente a comprovação 
de reconhecimento ou equivalência de título, sem a qual não 
poderão efetuar a matrícula

15. Atenção: O candidato que apresentar documento que 
não o diploma deve ter ciência de que, se aceito no processo 
seletivo, deverá apresentar no ato da matrícula documento 
comprobatório cuja data de homologação do título de Mestre 
seja anterior ao último dia de matrícula na ESALQ, sem o que 
não poderá efetuar a matrícula.

Exame de proficiência em língua inglesa: se aprovado (a) 
no processo seletivo, o(a) aluno(a) deverá comprovar sua pro-
ficiência em língua inglesa em até doze (12) meses da data da 
primeira matrícula no curso. Os exames de proficiência aceitos 
e as pontuações mínimas necessárias constam no Regimento 
da CPG da Esalq/USP, capítulo VI – Da proficiência em línguas.

Critérios de seleção
Etapa 1 - Exame de conhecimentos em Fitopatologia
Esse exame será realizado em Língua Portuguesa e versará 

sobre conhecimentos específicos em Fitopatologia, envolvendo 
questões objetivas, interpretativas, dissertativas e uma redação 
sobre um tema em Fitopatologia. O exame será online e terá 
duração máxima de duas horas. Essa etapa é eliminatória (a 
nota mínima de aprovação será 7,0).

O assunto da prova de conhecimentos em Fitopatologia, para 
os candidatos a mestrado e doutorado, versará sobre os Manuais de 
Fitopatologia volume 1 (5ª Edição de 2018) e volume 2 (5ª Edição de 
2016), publicados pela Editora Agronômica Ceres. Para a prova de 
mestrado, as questões serão baseadas no Manual de Fitopatologia 
volume 1, nas partes I (Conceitos Básicos de Fitopatologia), II (Agen-
tes Causais), III (Controle de Doenças) e IV (Grupos de Doenças) e 
todo o conteúdo do Manual volume 2. Para a prova de doutorado, 
além do conteúdo requerido para o mestrado, as questões incluirão 
os assuntos das partes V (Fisiopatologia e Genômica das Interações 
Planta-Patógeno) e VI (Epidemiologia: Análise Temporal e Espacial) 
do Manual de Fitopatologia volume 1.

Atenção - Nessa etapa o candidato deverá realizar a prova 
individualmente, sendo terminantemente proibido consultas a 
quaisquer tipos de materiais impressos, digitais, apontamentos 
ou mesmo a outras pessoas. Se constatada a inobservância a 
essa regra, o candidato será desclassificado do processo seletivo.

Etapa 2 - Arguição oral
Essa etapa será uma arguição oral sobre os temas abor-

dados na primeira etapa, aplicada somente para os candidatos 
aprovados. Essa arguição também será eliminatória (a nota 
mínima de aprovação será 7,0) e será gravada em áudio. Essa 
etapa poderá ser presencial ou à distância (videoconferência), 
com duração máxima de 30 minutos.

Etapa 3 - Arguição do memorial
Essa etapa será uma arguição do memorial do candidato, 

visando avaliar sua vivência em Fitopatologia por meio da análise do 
seu curriculum vitae. A arguição do memorial será aplicada somente 
aos candidatos aprovados nas duas etapas anteriores e terá caráter 
classificatório apenas. Esta etapa também poderá ser presencial ou 
à distância (videoconferência), com duração máxima de 30 minutos.

Cronograma
Após o período de inscrições, os candidatos receberão um 

e-mail informativo sobre os procedimentos necessários para 
acesso à prova online de conhecimentos específicos (etapa 1). 
Os candidatos aprovados na etapa 1 receberão outro e-mail 
com informações sobre os procedimentos necessários para a 
arguição oral (etapa 2). Os candidatos aprovados na etapa 2 
serão informados por e-mail sobre os procedimentos necessários 
para a arguição do memorial (etapa 3).

Número de vagas
Para este processo seletivo, serão disponibilizadas até 

02 (duas) vagas para mestrado e até 05 (cinco) vagas para 
doutorado.

Datas de realização dos exames
Etapa 1: 18/05/2020
Etapa 2: 21/05/2020
Etapa 3: 22/05/2020

Objeto: Curso de Difusão Programa Paidea – Pró Profissão 
em Tecnologia da Informação, a ser realizado no período de 
02/03/2020 a 02/03/2022.

VALOR: R$ 273.600,00
VIGÊNCIA: vigorará a partir da data da assinatura até 120 

(cento e vinte) dias corridos após o término do curso
DATA DE ASSINATURA: 02/03/2020
Extrato de Convênio
Processo: 18.1.1413.3.0
Portal de Convênios: 1008212
Mercúrio: 45451
Partícipes: Convênio que entre si celebram a Fundação 

Carlos Alberto Vanzolini (FCAV) e a Universidade de São Paulo, 
por intermédio da Escola Politécnica visando à colaboração no 
gerenciamento administrativo e financeiro para o oferecimento 
do Curso de Extensão.

Objeto: Curso de Especialização Administração Industrial, a 
ser realizado no período de 28/01/2019 a 23/07/2021.

Termo Aditivo01: Alteração de Vice - Coordenação
DATA DE ASSINATURA: 12/12/2019
Extrato de Convênio
Processo: 19.1.2158.3.5
Portal de Convênios: 1011445
Partícipes: Convênio que entre si celebram a Fundação de 

Apoio a Universidade de São Paulo (FUSP) e a Universidade 
de São Paulo, por intermédio da Escola Politécnica visando à 
colaboração no gerenciamento administrativo e financeiro para 
o oferecimento do Curso de Extensão.

Objeto: Curso de Especialização Engenharia de Segurança do 
Trabalho, a ser realizado no período de 18/02/2020 a 18/08/2022.

VALOR: R$ 1.688.000,00
VIGÊNCIA: vigorará a partir da data da assinatura até 120 

(cento e vinte) dias corridos após o término do curso
DATA DE ASSINATURA: 12/12/2019
Extrato de Convênio
Processo: 19.1.2801.3.5
Portal de Convênios: 1011642
Partícipes: Convênio que entre si celebram a Fundação de 

Apoio a Universidade de São Paulo (FUSP) e a Universidade 
de São Paulo, por intermédio da Escola Politécnica visando à 
colaboração no gerenciamento administrativo e financeiro para 
o oferecimento do Curso de Extensão.

Objeto: Curso de Especialização MBA USP Tecnologias 
Digitais e Inovação Sustentável, a ser realizado no período de 
18/02/2020 a 18/08/2022.

VALOR: R$ 993.192,00
VIGÊNCIA: vigorará a partir da data da assinatura até 120 

(cento e vinte) dias corridos após o término do curso
DATA DE ASSINATURA: 12/12/2019
Extrato de Convênio
Processo: 18.1.2675.3.9
Mercúrio: 44148
Partícipes: Termo de Cooperação que entre si celebram a 

USP/EP, Petróleo Brasileiro (PETROBAS) e a Fundação de Apoio a 
Universidade de São Paulo (FUSP).

Objeto: Desenvolvimento de Novas funcionalidades para o 
Sistema de Otimização para Alocação de Cargas Alocco.

VALOR: R$ 276.950,49
VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, 

a contar da data de sua celebração.
DATA DE ASSINATURA: 03/12/2019
Extrato de Convênio
Processo: 18.1.1272.3.8
Mercúrio: 43217
Partícipes: Contrato de Patrocínio que entre si celebram o 

Itaú Unibanco, Universidade de São Paulo, por intermédio da 
Escola Politécnica e a Fundação de Apoio a Universidade de 
São Paulo (FUSP)

Objeto: O Projeto tem por objetivo patrocinar um Progra-
ma de Bolsas Itaú (PBI) a ser aplicado no Programa de Pós-
-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) e no Departamento 
de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais (PCS) da 
Escola Politécnica da USP, vinculado ao Centro de Ciência de 
Dados (C²D) também patrocinado pelo PATROCINADOR, com o 
intuito de alavancar o desenvolvimento de pesquisas de ponta 
em ciência de dados e inteligência artificial na USP e permitir 
a capacitação de recursos humanos nesta área, fomentando o 
ecossistema em ciência de dados nos pais.

Termo Aditivo 01: Alteração de Valor
DATA DE ASSINATURA: 12/12/2019

 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE 
QUEIROZ

 COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Comunicado
Estarão abertas as inscrições para o processo seletivo nos 

cursos de mestrado e doutorado dos Programa de Pós-Gradua-
ção em Fitopatologia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 
Queiroz” (ESALQ) para ingresso no 2º semestre de 2020.

Programas:
Apresentação, linhas de pesquisa, disciplinas, orientadores, 

avaliação CAPES, comissão coordenadora e contato estão dis-
poníveis no sítio do Serviço de Pós-Graduação na internet, em 
www.esalq.usp.br/pg, item “Programas”.

Instruções para Candidatos de Todos os Programas
Inscrições:
- Período: de 10 a 31 de março de 2020 (exceto sábados, 

domingos e feriados);
- Horário: das 13h30 às 16h00;
- Local: ESALQ/Serviço de Pós-Graduação - Av. Pádua Dias, 11, 

13418-900 Piracicaba, SP, telefone 19/3429-4156, sitio na internet 
www.esalq.usp.br. A inscrição pode ser feita pessoalmente, por 
pessoa autorizada ou ainda enviada pelo correio, para o endereço 
acima (a data do carimbo do correio não deverá ultrapassar o 
prazo da inscrição), em um único envelope (não enviar docu-
mentos separadamente, uma vez que não poderão ser juntados);

- Taxa: R$ 214,00;
- O candidato poderá solicitar a redução de 50% nos 

termos da Lei Estadual nº 12.782, de 20.12.2007. Neste caso, o 
candidato deverá encaminhar aos cuidados da Comissão de Pós-
-Graduação a solicitação e a documentação comprobatória até o 
dia 15.03.2020 através do formulário online disponibilizado nas 
páginas dos PPGs. Após análise da CPG o candidato será infor-
mado, através do e-mail informado no formulário, sobre o parecer 
e receberá o boleto para poder regularizar o pagamento da taxa;

- Documentos: o formulário de inscrição e a relação de 
documentos necessários para a inscrição em todos os progra-
mas estão disponíveis no item “Processo Seletivo” no endereço 
www.esalq.usp.br/;

- Candidatos estrangeiros: as informações específicas estão 
disponíveis no item “Processo Seletivo” no endereço www.
esalq.usp.br/pg;

- Critérios de seleção: os critérios de seleção, informações 
sobre o número de vagas e orientadores disponíveis de todos 
os programas estão contidos no item “Processo Seletivo” no 
endereço www.esalq.usp.br/;

Condições para a inscrição:
- É vedada a inscrição simultânea em dois ou mais progra-

mas de pós-graduação;
- Para os cursos de Mestrado não é admitida a inscrição de 

diplomados em cursos de graduação de curta duração (menos 
de 2200 horas);

- Em caso de desistência do processo seletivo ou em 
qualquer outra situação, não será devolvida a taxa de inscrição;

- Só participarão do processo seletivo candidatos que apre-
sentarem ou enviarem a documentação completa e dentro do 
período determinado.

O formulário de inscrição deverá conter a assinatura do 
candidato no campo solicitado;

- Datas, horários, locais, temas e bibliografias sugeridas 
para os exames estão disponíveis no item “Processo Seletivo” 
no endereço www.esalq.usp.br;

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portarias do Reitor, de 6-3-2020
Designando:
nos termos do inciso IV do artigo 3º da Lei Federal 10.520/2002, 

combinado com o disposto no inciso IV do artigo 3º do Decreto 
Estadual 47.297/2002, e alínea “b”, inciso I, do artigo 1º da Portaria 
GR 6.561/2014, Rosana Alves Vieira (Certificação USP 45/2004 e 
Certificação FUNDAP Egap 1607), Andrea Wertchko (Certificação 
FUNDAP 162149), Izabel Cristina Bruzinga Formagio (Certificação 
FUNDAP 162161), Ailton Goes Moreira (Certificação FUNDAP Egap 
1743), Alexandre Xavier Nascimento Filho (Certificação FUNDAP 
213814), Maria Teresa Mota Pereira (Certificação FUNDAP 187331), 
Rosângela Antônia Batista de Souza (Certificação FUNDAP 162154), 
Talita Oliveira Milagres (Certificação FUNDAP 288442), Gildete Lima 
de Sales (Certificação FUNDAP 288443) e Bruno Gaspar de Souza 
(Certificação FAZESP 8736/2015) para atuarem como Pregoeiros 
nos procedimentos licitatórios a serem instaurados no Hospital 
Universitário da USP (HU), através da modalidade de pregão em 
ambiente eletrônico e/ou presencial, conforme suas respectivas 
formações/capacitações, objetivando a aquisição de bens e serviços 
comuns; para compor a Equipe de Apoio, ficam designados Antonio 
Carlos Coutinho, Graciano Nunes de Sousa, José Roberto de Men-
donça, Maria Cristina Lemes de Caroli, Rosimeire do Carmo Santos 
Medeiros, Maria Inês Mendes Macedo, Gabriele Lopes Cordeiro 
Leal, Bruna Camila Pimentel Bianchi Damazio, Karine de Medeiros 
Gomes Freitas, Silvia da Rocha Ferreira Santos, Michela Peanho, 
Silvio Carlos Pimentel da Silva, Telma Moreira Souza, Maria Cristina 
Sakai, Ana Paula Callejo de Souza, Maryse Keiko Oyamada, Maria 
Marinho de Espindola Calado, Paulo Malusa Zanuzzio, Lucilene de 
Lima Rodrigues Ruaro, Marta Rosangela Juncioni, Juliana Bannwart 
de Andrade e Ricardo Shigueru Chida; os pregoeiros acima desig-
nados poderão atuar como suplente de Pregoeiro e/ou Equipe de 
Apoio; esta Portaria vigorará pelo prazo de 1 ano, a contar da data 
da publicação; Proc. USP 16.1.118.62.9;

nos termos do inciso IV do artigo 3º da Lei Federal 
10.520/2002, combinado com o disposto no inciso IV do artigo 
3º do Decreto Estadual 47.297/2002, e alínea “b”, inciso I, do 
artigo 1º da Portaria GR 6.561/2014, Fábio Vinicius Medeiros de 
Mecenas (Certificação FAZESP 3368/2016) e Karynne Martins 
Almeida (Certificação FUNDAP 213265) para atuarem como 
Pregoeiros nos procedimentos licitatórios a serem instaurados 
na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da USP (FORP), 
através da modalidade de pregão em ambiente eletrônico e/ou 
presencial, conforme suas respectivas formações/capacitações, 
objetivando a aquisição de bens e serviços comuns; para compor a 
Equipe de Apoio, fica designada Tatiana Angeli Passos Fernandes; 
os pregoeiros acima designados poderão atuar como suplente de 
Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio; esta Portaria vigorará pelo prazo 
de 1 ano, a contar da data da publicação; Proc. USP 20.1.67.58.1.

 Retificação do D.O. de 4-3-2020
Na Portaria do Reitor, de 03-03-2020, designando docentes 

para comporem a Comissão de Avaliação para análise e prioriza-
ção das propostas para distribuição de cargos docentes, leia-se 
a unidade de lotação correta da Profa. Dra. Renata Guimarães 
Moreira Whitton: "Instituto de Biociências".

Padovani Pereira da Silva, RG 50.936.879-7 (Portaria PR-3.G 
20/2020); Fabrício Gabriel França dos Santos, RG 53.452.294-4 
(Portaria PR-3.G 21/2020); fazendo jus mensalmente, nos termos 
da Resolução PGE 15, de 10-05-2018, à bolsa de 37,4532% do 
valor fixado para o cargo de Procurador do Estado Nível I, da 
Escala de Vencimentos instituída pelo artigo 2º da Lei Comple-
mentar 724, de 15-07-1993, de conformidade com o artigo 9º 
do Decreto 56.013, de 15-07-2010, correndo a despesa no atual 
exercício por conta do elemento 339036-13, Programa de Traba-
lho 03.092.4001.5843.0000, UGE 400112, do orçamento vigente.

 PROCURADORIA REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

 Portaria do Procurador do Estado Respondendo pela 
Chefia da Procuradoria Regional de São José do Rio Preto, 
de 5-3-2020

Declarando, que a Servidora abaixo relacionada fica clas-
sificada na seguinte conformidade e a partir da data indicada:

Na 1ª Subprocuradoria - Área do Contencioso
Seção de Finanças
a partir de 14-02-2020:
Leiliane Tonetti – RG 45.596.299-6 – Oficial Administrativo

 Transportes 
Metropolitanos
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução STM-32, de 14-2-2020

Autorizar a liberação de cotas/viagens entre a ori-
gem e o destino, aos estudantes e aos professores 
nos serviços de metropolitanos, quando com-
provada pela Instituição de Ensino, da condição 
diferenciada do calendário acadêmico

O Secretário dos Transportes Metropolitanos, em conformi-
dade com o Decreto 49.752, de 04-07-2005,

Considerando a legislação que rege a matéria, em especial, 
o Decreto 24.675/1986, a Resolução STM 10/2003, a Resolução 
STM 91/2011, a Lei 15.692/2015, o Decreto 61.134/2015, a 
Resolução STM 06/2015 e o contido na Informação Técnica CTC 
567/2019 (Processo STM 968403/2019);

Considerando a adoção de calendário acadêmico diferen-
ciado por Institições de Ensino;

Resolve:
Artigo 1º: Autorizar a adequação de cotas/viagens entre 

a origem e o destino, aos estudantes e aos professores nos 
serviços de metropolitanos, quando comprovada pela Instituição 
de Ensino, da condição diferenciada do calendário acadêmico.

Artigo 2º: Conceder-se-á prazo de 30 dias para que a Compa-
nhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, a Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos – CPTM e a Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de São Paulo S.A. – EMTU/SP realizem o 
cadastramento e credenciamento dos estudantes e professores, bem 
como adotem as providências necessárias ao cumprimento desta 
Resolução.

Parágrafo único: Deverá ser respeitado o enquadramento de 
cada situação na legislação supracitada referente ao desconto 
de 50% na tarifa e/ou isenção integral, bem como as regras de 
concessão quanto ao deslocamento.

Artigo 3º: Esta Resolução entra em vigor da data da sua 
publicação.

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Portaria PRP-748, de 5-3-2020

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de destinação de Emprego Público no âmbito do Programa de Concessão de Técnico 
de Nível Superior para Grupos de Excelência (Procontes)

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, de acordo com a Portaria GR 4215, de 25/05/2009 e considerando a Lei 
Complementar 1074, de 11/12/2008, bem como a Portaria GR 4078, de 19/02/2009, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Diante da indicação de nova vigência do projeto de pesquisa fica prorrogado o prazo de destinação de emprego 
público criado pela Lei Complementar 1074/2008, ocupado atualmente pelo servidor Carlos Morais Piroupo e redistribuído junto ao 
Instituto de Química (IQ) pela Portaria PRP-273, de 11/10/2012, para continuar atendendo o Programa de Concessão de Técnico de 
Nível Superior para Grupos de Excelência (Procontes), conforme segue:

FAIXA/GRAU CATEGORIA PROFISSIONAL EMPREGO PÚBLICO DOCENTE RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE PESQUISA PRAZO FINAL DE DESTINAÇÃO

Superior S1A Especialista em Laboratório 1131567 JOÃO CARLOS SETUBAL 30/06/2020
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 01/07/2019 (Processo 

USP 2019.1.135.46.1).
Portaria PRP-749, de 5-3-2020

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de destinação de Emprego Público no âmbito do Programa de Concessão de Técnico 
de Nível Superior para Grupos de Excelência (Procontes)

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, de acordo com a Portaria GR 4215, de 25/05/2009 e considerando a Lei 
Complementar 1074, de 11/12/2008, bem como a Portaria GR 4078, de 19/02/2009, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Diante da indicação de novo projeto de pesquisa fica prorrogado o prazo de destinação de emprego público criado 
pela Lei Complementar 1074/2008, ocupado atualmente pela servidora Marina Colzato e redistribuído junto à Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) pela Portaria PRP-26, de 22/06/2009, para continuar atendendo o Programa de Concessão de 
Técnico de Nível Superior para Grupos de Excelência (Procontes), conforme segue:

FAIXA/GRAU CATEGORIA PROFISSIONAL EMPREGO PÚBLICO DOCENTE RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE PESQUISA PRAZO FINAL DE DESTINAÇÃO

Superior S1A Especialista em Laboratório 1131745 LUIS REYNALDO FERRACCIU ALLEONI & PAULO SERGIO PAVINATO 31/05/2020
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 01/08/2019 (Processo 

USP 2017.1.20847.1.5).
Portaria PRP-750, de 5-3-2020

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de destinação de Emprego Público no âmbito do Programa de Concessão de Técnico 
de Nível Superior para Grupos de Excelência (Procontes)

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, de acordo com a Portaria GR 4215, de 25/05/2009 e considerando a Lei 
Complementar 1074, de 11/12/2008, bem como a Portaria GR 4078, de 19/02/2009, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Diante da indicação de novos projetos de pesquisa fica prorrogado o prazo de destinação de emprego público criado 
pela Lei Complementar 1074/2008, ocupado atualmente pela servidora Carine de Godoi Rezende Costa e redistribuído junto ao 
Instituto Oceanográfico (IO) pela Portaria PRP-199, de 19/10/2011, para continuar atendendo o Programa de Concessão de Técnico 
de Nível Superior para Grupos de Excelência (Procontes), conforme segue:

FAIXA/GRAU CATEGORIA PROFISSIONAL EMPREGO PÚBLICO DOCENTE RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE PESQUISA PRAZO FINAL DE DESTINAÇÃO

Superior S1A Especialista em Laboratório 1131656 BELMIRO MENDES DE CASTRO FILHO & Equipe 31/05/2020
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 01/06/2019 (Processo 

USP 2011.1.23702.1.2).

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 Portaria EE-9, de 5-3-2020
A Diretora em exercício da Escola de Enfermagem da Uni-

versidade de São Paulo, baixa a seguinte Portaria:
Artigo 1° - Ficam designados a Professora MARIA DE FÁTIMA 

FERNANDES VATTIMO e os funcionários GRAZIELLE CRISTINA 
BOZI COSTA, IVONETE PEREIRA DE MIRANDA E ANDERSON 
DE OLIVEIRA, sob a presidência da docente supra mencionada, 
para constituirem a mesa apuradora e receptora da eleição para 
escolha dos representantes da categoria docente Professor Doutor 
e respectivos suplentes junto à Congegação da Escola de Enfer-
magem da USP, a realizar-se no dia 09-03-2020 das 9h às 17h, 
através do sistema eletronico de votação (Portaria EE 004/2020).

Artigo 2° - Os membros da mesa receptora e apuradora, 
referidos no artigo 1°, apresentarão à Diretoria da Escola de Enfer-
magem, na mesma data da eleição, a ata de abertura e encerra-
mento dos trabalhos, por eles assinada, da qual constarão o local 
e horário da eleição, composição da mesa, número de eleitores, 
número de votantes e resultado do pleito, bem como quaisquer 
ocorrências que devam ser registradas para apreciação posterior.

 ESCOLA POLITÉCNICA

 Extrato de Convênio
Processo: 19.1.2819.3.1
Portal de Convênios: 1011617
Partícipes: Convênio que entre si celebram a Fundação de 

Apoio a Universidade de São Paulo (FUSP) e a Universidade 
de São Paulo, por intermédio da Escola Politécnica visando à 
colaboração no gerenciamento administrativo e financeiro para 
o oferecimento do Curso de Extensão.
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