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A. início em 15-02-2018 até 28-02-2018
B. início em 04-06-2018 até 15-06-2018
C. início em 08-10-2018 até 19-10-2018
Para esta etapa é necessário entregar na Secretaria do 

Programa (via e-mail ou pessoalmente) a Ficha Cadastral pre-
enchida com todos os dados: http://www.icb.usp.br/~bmpsite/
pos_graduacao/paginas/447

Após a aprovação na 1ª etapa, o ingresso no Mestrado (ME) 
é feito em fluxo contínuo pela apresentação dos documentos 
descritos abaixo.

2ª etapa:
APRESENTAÇÃO ORAL DO PROJETO PARA BANCA EXA-

MINADORA
Os candidatos a doutorado pós-mestrado (DO) e doutora-

do direto (DD), aprovados na 1ª Etapa, apresentarão os seus 
projetos de pesquisa para uma banca examinadora em data 
marcada pela CCP.

Esta avaliação será ministrada pela CCP três vezes ao ano 
nos períodos entre (A) 23/04 a 27-04-2018, (B) 20/08 a 24-08-
2018 e (C) 10/12 a 14-12-2018 para ambas as modalidades de 
doutorado.

As inscrições para a 2ª etapa no DO e DD se darão em três 
períodos:

A. início em 26-03-2018 até 06-04-2018
B. início em 23-07-2018 até 03-08-2018
C. início em 19-11-2018 até 30-11-2018
As inscrições para a 1ª ou 2ª etapas poderão ser feitas pes-

soalmente ou por terceiros na Secretaria do Programa de Pós-
-Graduação do Departamento de Parasitologia do ICB/USP, Sala 
117B, do Anexo Didático do Edifício Biomédicas II, localizado na 
Av. Prof. Lineu Prestes, 1.374, Cidade Universitária - Butantã, 
das 09h às 13h, mediante entrega da documentação abaixo 
exigida aos cuidados do Senhor Coordenador deste Programa 
de Pós-Graduação.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PARA MESTRADO (ME), 
DOUTORADO (DO) e DOUTORADO DIRETO (DD)

 No ato de inscrição deverão ser apresentados os seguintes 
documentos:

a) Inscrição Inicial, preenchido, impresso e assinado. O 
formulário se encontra disponível em http://www.icb.usp.
br/~bmpsite/pos_graduacao/paginas/447, na Secretaria do Pro-
grama ou solicitado através do e-mail: pgbmp@icb.usp.br .

b) Cédula de identidade (não serão aceitos Carteiras de 
Órgãos ou de Conselhos de Classe);

c) CPF;
d) Certidão de nascimento e/ou casamento,
e) Título de eleitor com comprovante da última votação,
f) Certificado de reservista ou certificado de dispensa de 

incorporação (sexo masculino);
g) Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) e/ou passaporte 

(se estrangeiro);
h) Projeto de Pesquisa;
i) Histórico Escolar da Graduação (para Mestrado e Douto-

rado Direto); Histórico Escolar da Pós-Graduação (para Douto-
rado, Diploma ou Certificado de conclusão do curso (para todas 
as modalidades). Comprovação de Mestrado defendido ou a 
defender nos próximos 120 dias, em curso de pós-graduação 
“stricto-sensu” recomendado pela CAPES: Diploma ou Certifi-
cado de conclusão do curso e exemplar da Dissertação de Mes-
trado (para Doutorado), e Currículo Circunstanciado (Doutorado 
e Doutorado Direto) - poderão ser entregues até 15 dias antes 
do processo seletivo.

j) Declaração de aprovação da avaliação de interpretação 
de artigos científicos da área de Parasitologia (1ª. Etapa).

k) Certificado de proficiência de língua inglesa
No ato da matrícula deverão ser apresentados os seguintes 

documentos:
a) termo de aceite do orientador e matrícula inicial (este 

não deverá ser datado), preenchidos, impressos e assina-
dos. Os formulários estão disponíveis em http://www.icb.usp.
br/~bmpsite/pos_graduacao/paginas/447, na Secretaria do Pro-
grama ou solicitado através do e-mail: pgbmp@icb.usp.br

b) cópia do protocolo de submissão do projeto à Comissão 
de Ética em Experimentação Animal (CEEA) ou para a Comissão 
de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEPSH) do 
ICB da USP, mesmo que possua certificado emitido por comis-
sões de outra Unidade da USP ou de outra Instituição.

c) comprovação de Mestrado Defendido em curso de pós-
-graduação “stricto-sensu” recomendado pela CAPES: Diploma 
ou Certificado de conclusão do curso e exemplar da Dissertação 
de Mestrado (para Doutorado), quando não entregue no ato da 
inscrição para o Exame.

LÍNGUA ESTRANGEIRA (Certificado de Proficiência)
Proficiência em inglês será requisito para admissão no 

programa. O certificado de proficiência poderá ser emitido pelas 
seguintes entidades:

- Centro de Línguas da FFLCH/USP na prova semestral apli-
cada aos candidatos à pós-graduação de todos os programas 
do ICB da USP. Exigência para aprovação: Suficiente em níveis 
distintos, para Mestrado e Doutorado.

- TEAP (Test of English for Academic and Professional Purpo-
ses). Exigência para aprovação: 70 e 65 pontos para Doutorado 
e Mestrado respectivamente.

- WAP (Writing for Academic and Professional Purposes). 
Exigência para aprovação: 50 e 45 para Doutorado e Mestrado, 
respectivamente.

- TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language - (Internet 
-based Test). Exigência para aprovação: 60 e 55 pontos para 
Doutorado e Mestrado, respectivamente.

- TOEFL ITP (Test of English as a Foreign Language - Ins-
titutional Test Program). Exigência para aprovação: 500 e 480 
pontos para Doutorado e Mestrado, respectivamente.

- IELTS (International English Language Testing System). 
Exigência para aprovação: 4,5 e 4,2 pontos para Doutorado e 
Mestrado, respectivamente.

- Exames da Universidade de Cambridge. Exigência para 
aprovação: Nivel C no FCE (First Certificate in English) e Nível 
a no PET (Preliminary English Test) para Doutorado e Mestrado, 
respectivamente.

- GRE (Graduate Record Examinations). Exigência para 
aprovação: 70% de acertos.

Para efeito exclusivo de ingresso no programa de pós-
-graduação, os certificados emitidos pelas instituições acima 
listadas terão a validade de 5 (cinco) anos.

Serão aceitos como equivalente para atribuição de profi-
ciência na língua inglesa a comprovação de ter cursado, nos 
últimos 2 anos, dois semestres sequenciais do curso de inglês 
instrumental oferecido pelo Centro de Línguas da FFLCH/USP.

Proficiência em Português (somente para estrangeiros) será 
exigida até 12 meses para os alunos do curso de Mestrado e 
24 meses para os alunos dos cursos de Doutorado e Doutorado 
Direto. Como comprovante de proficiência em Português são 
aceitos o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 
estrangeiros (CELPE-BRAS) outorgado pelo Ministério da Educa-
ção do Brasil (MEC) ou o certificado de aprovação no exame de 
proficiência em português realizado pelo Centro de Línguas da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP ou o 
certificado de proficiência pela redação e compreensão de textos 
definido pela CCP do Programa.

SISTEMA DE SELEÇÃO
1) Mestrado (ME)
O projeto será avaliado por um relator, considerando o méri-

to científico (consistência teórica e metodológica da proposta) e 
a originalidade da abordagem e qualidade do texto (conteúdo, 
forma, objetividade e clareza). Cada item terá uma pontuação 
de 1 a 5, sendo que o candidato deverá receber pontuação igual 
ou superior a 2 (dois) em cada item e ter o projeto recomendado 
pelo relator.

2) Doutorado (DO) e Doutorado Direto (DD)

de Relações Internacionais: Mariana Yumi Kawashima Vasconce-
los, representante Humberto de Oliveira Simões, suplente;  Con-
selho Deliberativo do Centro de Métodos Quantitativos: Gérson 
Silva Santos Neto, representante; Comissão Coordenadora do 
Programa de Pós-Graduação em Fisiologia: Cahuê de Bernardis 
Murat, representante e Susana Quirós Cognuck, Suplente; 
Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Saúde Aplicadas ao Aparelho Locomotor: Jéssica 
Suzuki Yamanaka, representante; Comissão Coordenadora do 
Programa de Pós-Graduação em Farmacologia: Jemison Duarte 
Santos, representante; Comissão Coordenadora do Programa de 
Pós-Graduação em Oncologia Clínica, Células Tronco e Terapia 
Celular: Alexander Rodrigo Ferreira, representante; Comissão 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Neurologia: 
Gerson Silva Santos Neto, representante; Comissão Coordena-
dora do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica: Mariana 
do Nascimento Costa, representante e João Paulo Pereira de 
Almeida, suplente; Comissão Coordenadora do Programa de 
Pós-Graduação em Mestrado Profissional em Hemoterapia e 
Biotecnologia: Camila Cunha Soares de Oliveira, representante; 
Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
Biologia Celular e Molecular: Relber Aguiar Gonçales, represen-
tante; Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Saúde na Comunidade: Fernando Barbosa Peixoto, represen-
tante; Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Clínica Cirúrgica: Pâmella da Silva Beggiora, representante; 
Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
Nutrição e Metabolismo: Mariana Pietrobom Pupin, represen-
tante; Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Saúde da Criança e do Adolescente: Fábio da Veiga Ued, 
representante; Comissão Coordenadora do Programa de Pós-
-Graduação em Ginecologia e Obstetrícia: Hellen Cristiane Grep-
pi Okano, representante; Comissão Coordenadora do Programa 
de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional: 
Alessandra Kelly de Oliveira, representante e Comissão Coor-
denadora do Programa de Pós-Graduação em Oftalmologia, 
Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço: Luiza de 
Castro Olivan, representante e Carlos Eduardo Fassicollo, suplen-
te. Todos com mandato de 1 (um) ano, a contar de 06-02-2018.

 HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS

 Portaria do Diretor, de 2-2-2018
Indicando, com base no artigo 13, inciso V, do Regimento 

Interno do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, 
da Universidade de São Paulo (HRAC-USP) e Of Supe 14, de 
31-01-2018, o Prof. Dr. Carlos Ferreira dos Santos, como Supe-
rintendente Substituto “pro tempore” do HRAC-USP nos impe-
dimentos da Profa. Dra. Maria Aparecida de Andrade Moreira 
Machado, a contar de 31-01-2018. Aprovado “Ad Referendum” 
pela Presidente do Conselho Deliberativo do HRAC-USP em 
31-01-2018.

 Extrato de Contrato
Processo 17.1.1624.61.8
Contratante: Hospital de Reabilitação de Anomalias Cra-

niofaciais/USP.
Licitação: Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de 

Preços 43/2017-HRAC.
Classificação Funcional Programática 10.302.0930.5276 - 

Itens de Despesa 3.3.90.30.31.
Objeto: Fornecimento de mini parafuso cirúrgico e mini 

placa para buco maxilo facial.
Contratada: JM Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda. - ME.
Contrato 03/2018
Valor total do contrato: R$ 104.025,00
Data da assinatura: 01-02-2018.

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

 Despacho da Superintendente, de 2-2-2018
Processo USP: 17.1.2005.62.8 - I - Vol./17.1.2380.62.3 - 

II - Vol.
Modalidade: Pregão Eletrônico - Bec Reg. de Preço - Menor 

Preço - 222/2017.
Homologo o procedimento licitatório referente ao Pregão 

acima especificado, conforme Ata da Sessão Pública, de 16-10-
2017, e Autorizo a despesa.

 Extrato de Contrato
Processo: 2017.1.2572.62.0
Contratante: Hospital Universitário da USP
Contratado: Guaru Pão Indústria e Comércio Ltda. EPP
Pregão 0283/2017
Contrato: 6/2018
Objeto: Contrato objetivando ao fornecimento de mini-pão 

e pão.
Classificação Funcional Programática 10.302.0930.5274 - 

Fonte de Recursos 1 ou 4 . Item de Despesa 3.3.90.30.10
Valor Global do Contrato: R$ 25.079,00
Data da assinatura: 29-01-2018

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

 Retificação
Na Portaria ICB-06, de 30-1-2018
Onde se lê:
Artigo 1º - Designar, nos termos do inciso IV do artigo 3º 

da Lei Federal 10.520, de 17-7-2002, combinado com o disposto 
no inciso IV do artigo 3º do Decreto Estadual 47.297, de 6-11-
2010, e inciso I do artigo 1º da Portaria GR-6.561, de 16-6-2014, 
e alterações posteriores, os servidores adiante citados para 
comporem a equipe de licitação como pregoeitos e membros de 
apoio durante o exercício de 2016.

Leia-se:
Artigo 1º - Designar, nos termos do inciso IV do artigo 3º 

da Lei Federal 10.520, de 17-7-2002, combinado com o disposto 
no inciso IV do artigo 3º do Decreto Estadual 47.297, de 6-11-
2010, e inciso I do artigo 1º da Portaria GR-6.561, de 16-6-2014, 
e alterações posteriores, os servidores adiante citados para 
comporem a equipe de licitação como pregoeitos e membros de 
apoio durante o exercício de 2018.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. (Proc. 2010.2.190.42.1).

 Comunicado
Edital de Abertura do Processo Seletivo - Ano letivo de 

2018.
Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação - 

Biologia da Relação Patógeno-Hospedeiro.
O Coordenador de Pós-Graduação do Programa de Biologia 

da Relação Patógeno Hospedeiro do Departamento de Para-
sitologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade 
de São Paulo faz público que estão abertas as inscrições para 
seleção de candidatos para o ano de 2018:

PROCESSO SELETIVO
1ª etapa:
AVALIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS
Avaliação escrita, baseada na leitura e interpretação de 

artigos científicos da área de Parasitologia para Mestrado (ME), 
Doutorado pós-mestrado (DO) e Doutorado Direto (DD). Serão 
selecionados artigos científicos publicados em periódicos da 
área de Parasitologia, em inglês, que deverão ser lidos e inter-
pretados pelo candidato em português, inglês ou espanhol. Esta 
avaliação não substitui o certificado de proficiência em inglês. 
Para ser aprovado, o candidato deverá receber pontuação igual 
ou superior a 5 (cinco), de um máximo de 10 (dez) pontos.

Esta avaliação será ministrada pela CCP, três vezes ao ano, 
nos períodos entre (A) 12/03 a 16-03-2018, (B) 02/07 a 06-07-
2018 e (C) 05/11 a 09-11-2018, e terá validade de um ano.

As inscrições para a 1ª etapa em todos os níveis, ME, DO e 
DD ocorrerão em três períodos:

§ 4º - O servidor que for docente ou aluno da USP não será 
elegível, mas terá garantido o direito de voto.

§ 5º - Serão garantidos, também, o sigilo dos votos e a 
inviolabilidade da urna.

§ 6º - Caberá à Assistência Acadêmica providenciar, em 
tempo hábil, todo o material necessário para a realização das 
eleições.

4 - Da Apuração e da Proclamação dos Resultados
Artigo 8º - A Diretoria indicará a mesa receptora e apu-

radora de votos, formada por tantos membros quantos forem 
necessários, escolhidos entre os servidores, docentes e alunos.

§ 1º - Caberá à citada mesa identificar cada votante em 
confronto com seu nome com o constante da lista emitida 
pelo Serviço de Pessoal e, em seguida, entregar-lhe a cédula, 
devidamente rubricada, para as situações consideradas excep-
cionalidades.

§ 2º - Imediatamente após o pleito, a urna situada na 
Assistência Acadêmica será apurada e os votos somados aos do 
sistema de votação eletrônico. O resultado será proclamado pela 
Diretora da Faculdade.

5 - Das Disposições Finais
Artigo 9º - Recursos poderão ser interpostos no prazo de 

03 (três) dias úteis, após a proclamação dos resultados, sendo 
decididos pela Diretoria.

Artigo 10 - Os casos omissos nesta portaria serão resolvidos 
pela Diretoria com base na legislação em vigor.

Artigo 11 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Comunicado
Edital ATAC-003-18-SPG.
Edital de abertura de inscrições para o preenchimento de 

01 vaga para a função de monitor bolsista, junto ao Serviço de 
Pós- Graduação.

Estarão abertas, no Serviço de Pós-Graduação, localizado na 
Rua do Lago, 717, 1º andar, sala 118, Prédio da Administração da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Cidade Uni-
versitária Armando de Salles Oliveira, no período de 05-02-2018 
a 26-02-2018, as inscrições para preenchimento de 01 vaga 
para a função de monitor bolsista com a finalidade específica 
de exercer atividades técnicas e didáticas, junto ao Serviço de 
Pós-Graduação da FFLCH-USP.

Poderão candidatar-se à monitoria os alunos regularmente 
matriculados nos cursos de graduação da FFLCH-USP, que 
tenham completado, pelo menos, quatro semestres do res-
pectivo curso e metade dos créditos exigidos para a obtenção 
do diploma pela FFLCH-USP, e com prática em datilografia e 
microcomputador, world for Windows.

Os monitores selecionados serão remunerados mediante 
bolsa, cujo valor será fixado pelo Conselho Técnico-Adminis-
trativo da FFLCH-USP, corresponde a R$967,94, por 30 horas 
semanais trabalhadas, sem vínculo empregatício com a Unidade.

A vigência da bolsa será de seis meses, renováveis, auto-
maticamente, por mais seis meses, permitindo-se, todavia, que 
o aluno que já tenha exercido monitoria se candidate a novo 
processo seletivo.

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 
simples dos seguintes documentos: curriculum vitae atualizado, 
RG, CPF e vínculo acadêmico com a Faculdade. Deverá, também, 
fornecer endereço, telefone e e-mail para contato.

O processo seletivo consistirá de análise do curriculum vitae 
e entrevista, em horário e local a serem informados posterior-
mente pelo Serviço de Pós-Graduação.

Ao término do período da monitoria, o aluno deverá apre-
sentar ao Serviço de Pós-Graduação, por intermédio do respon-
sável, um relatório das atividades desenvolvidas.

O responsável pela monitoria poderá, a qualquer tempo, 
solicitar a dispensa do aluno monitor, mediante justificativa que 
deverá ser apreciada pelo Serviço de Pós-Graduação.

A monitoria também cessará antes do prazo determinado 
caso o aluno manifeste, por escrito, seu desinteresse.

 Comunicado
Edital ATAC-004-18-CL-Proficiência Espanhol.
Edital de abertura de inscrições para o preenchimento de 02 

vagas para a função de monitor bolsista em Espanhol (Profici-
ência) e aplicação da certificação CELU (Certificado de español 
lengua y uso), junto ao Centro de Línguas.

Estarão abertas na Secretaria do Centro de Línguas, na 
Avenida Professor Lineu Prestes, 159, sala 05, Cidade Univer-
sitária Armando de Salles Oliveira, no período de 05-02-2018 a 
26-02-2018, as inscrições para preenchimento de 02 vagas para 
a função de monitor bolsista com o objetivo de desenvolverem 
as seguintes atividades: acompanhar cada processo de inscrição 
dos candidatos desde a solicitação das unidades dos campi USP, 
providenciar a abertura do edital no site até o arquivamento 
final das provas; checar o pagamento dos boletos antes das pro-
vas, enviar e receber e-mails das secretarias das unidades no que 
concernem os procedimentos, datas e outras questões referentes 
às provas. Quanto ao período da execução das provas, o monitor 
contratado deverá: testar, formatar, imprimir, aplicar e corrigir as 
provas, entre outras atividades e, depois da aplicação: divulgar 
gabarito, resultados, recorreção e arquivo de provas.

Poderão candidatar-se à monitoria os alunos regular-
mente matriculados nos Cursos de Graduação em Letras da 
FFLCH-USP, que tenham concluído o quarto semestre, ou alunos 
regularmente matriculados nos Programas de Pós-Graduação 
em Letras da FFLCH-USP. Os monitores selecionados serão 
remunerados mediante bolsa, por 60 horas mensais, com valores 
de R$ 840,00 - alunos dos cursos de Graduação e R$ 1.260,00 - 
alunos dos cursos de pós-graduação, sem vínculo empregatício 
com a Unidade.

A vigência da bolsa será de seis meses, renováveis, auto-
maticamente, por mais seis meses, permitindo-se, todavia, que 
o aluno que já tenha exercido monitoria se candidate a novo 
processo seletivo. Todo o processo seletivo obedecerá às dispo-
sições contidas no Regimento da Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da USP, artigos 67 a 71.

No ato da inscrição, o candidato deverá entregar cópia 
dos seguintes documentos: curriculum vitae, RG, CPF e vínculo 
acadêmico com a Faculdade (histórico escolar ou comprovante 
de matrícula). Deverá, também, fornecer endereço residencial, 
endereço eletrônico e telefone para contato. O processo seletivo 
consistirá de Análise de Currículo, Entrevista e Prova Escrita, em 
data, horário e local a serem definidos e comunicados posterior-
mente pelo Centro de Línguas.

Ao término do período da monitoria, o aluno deverá 
apresentar ao Centro de Línguas, por intermédio do professor 
responsável, um relatório das atividades desenvolvidas. O 
professor responsável pela monitoria poderá, a qualquer 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.

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO

 Comunicado
A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo, à vista do artigo 222 do Regimento Geral da USP, 
torna público o resultado da eleição realizada pela Assistência 
Técnica Acadêmica, desta Faculdade, para a representação 
discente (pós-graduandos) junto a Colegiados desta Faculdade, 
como segue: Conselho do Departamento de Cirurgia e Anatoma: 
Pâmela da Silva Beggiora, representante; Comissão de Pós-
-Graduação: Pâmela da Silva Beggiora, Fábio da Veiga Ued, 
representantes e Gérson Silva Santos Neto, suplente; Comissão 
de Pesquisa: Stephanya Covas da Silva, representante e Gérson 
Silva Santos Neto, Suplente; Comissão de Ética e Experimenta-
ção Animal: Stephanya Covas da Silva, representante; Comissão 

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

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 as 17h do dia 22-3-2018, e será decidido pela Diretora.

Artigo 18 - Previamente à homologação dos resultados 
da eleição pela Diretora, nos termos do inciso II do artigo 1º 
da Portaria GR-6898, de 13-04-2017 (republicada no D.O. de 
27-04-2017), a Diretoria da Unidade deverá remeter o processo 
à Procuradoria Geral, para análise da sua regularidade formal.

Parágrafo único - O resultado final da eleição, após a homo-
logação pela Diretora, será divulgado na página da Unidade.

Artigo 19 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pela Diretora.

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

 Extrato de Convênio
Processo: 16.1.376.9.1
Convênio que celebra a Universidade de São Paulo com 

interveniência da Faculdade de Ciências Farmacêuticas - FCF e a 
King´s College London (Inglaterra).

Objeto do convênio: Cooperação acadêmica para fins de 
co-orientação de estudantes de doutorado e dupla titulação.

Vigência: De 15-12-2017 a 14-12-2022.

 FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTABILIDADE DE RIBEIRÃO PRETO

 Portaria do Diretor, de 2-2-2018
Designando, nos termos da Portaria Interna Fea-

-RP-33/2016, de 27-10-2016, alterada pela Portaria Interna 
Fea-RP-41/2016, de 6-12-2016, a aluna Denize Mirian da Silva, 
matriculado no Programa de Pós-Graduação em Economia - 
Área: Economia Aplicada, para estagiar junto ao Departamento 
de Economia da Fea-RP, na qualidade de aluno-bolsista-monitor, 
no período de 5-2-2018 a 31-7-2018, com remuneração de R$ 
1.350,00 por mês. (Fearp-4-2018)

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS 
DE RIBEIRÃO PRETO

 Comunicado
Emissão de Empenho 261495/2018
Compra 10530/2018 - Ata de Registro de Preços 2/2018
Pregão Eletrônico para Registro de Preços 16/2017 - RUSP
Processo 2018.1.64.59.8
Contratante: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto.
Contratada: Inlabel Soluções em Rótulos Adesivos Eireli 

- ERPP.
CNPJ 20.772.716/0001-14
Objeto: Fornecimento de etiquetas para impressora.
Parecer jurídico: Processo 2011.1.20996.1.5 e volumes - 

PG-USP.
Crédito orçamentário: 12.364.1043.5304 - Orçamento.
Valor contratado: R$ 243,95
Prazo de entrega: 15 dias
Condições de Pagamento: 28 dias

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS 
HUMANAS

 Portaria FFLCH-3, de 30-1-2018

Dispõe sobre a eleição dos representantes dos 
servidores técnicos e administrativos junto à 
Congregação desta Faculdade

A Diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, observando a legislação em vigor, baixa a seguinte 
Portaria:

1 - Das Disposições Gerais
Artigo 1º - A escolha dos representantes dos servidores 

técnicos e administrativos junto à Congregação processar-se-á 
em uma única etapa.

Artigo 2º - As eleições serão realizadas das 9h às 17h do dia 
27-03-2018, pelo voto direto dos servidores técnicos e adminis-
trativos que mantém vínculo empregatício com a Faculdade, por 
meio de sistema eletrônico de votação e totalização de votos, 
podendo, em caráter excepcional, ser utilizado o sistema de 
votação manual.

§ 1º - O sistema de votação da USP encaminhará aos 
eleitores, às 8 horas do dia 27-03-2017, por e-mail, o endereço 
de votação e a senha de acesso com os quais o eleitor poderá 
exercer seu voto;

§ 2º - O sistema de votação contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade;

§ 3º - Serão consideradas excepcionalidades, para os termos 
mencionados no caput deste artigo:

- e-mail que estiver desatualizado;
- o não recebimento da senha de votação via e-mail; ou
- dificuldade de acesso à Internet.
§ 4º - As cédulas serão confeccionadas em papel, com 

dizeres na parte superior que identifiquem a eleição e na parte 
inferior campo obrigatório para assinalar o nome do candidato 
de sua preferência. A urna será fixada na sala da Assistência 
Acadêmica (Rua do Lago, 717 - sala 113), das 09 às 17hs. As 
cédulas serão rubricadas pela Diretora, no ato da eleição.

Artigo 3º - Os servidores técnicos e administrativos, nos 
termos da legislação vigente, têm direito a 03 (três) postos na 
Congregação. O mandato será de 1 (um) ano a contar da data 
da 1ª. reunião da Congregação após a eleição (Artigo 40 § 1º do 
Regimento Geral da USP).

Artigo 4º - Será considerado eleito o servidor mais votado, 
figurando como suplente o que lhe suceder em número de votos.

Parágrafo único - Em caso de empate, serão adotados como 
critérios de desempate, sucessivamente:

I - o maior tempo de serviço na USP;
II - o maior tempo de serviço na respectiva categoria;
III - o servidor mais idoso.
2 - Da Inscrição
Artigo 5º - As candidaturas serão registradas no Serviço de 

Apoio Acadêmico (sala 107 do Prédio da Administração desta 
Faculdade), mediante a apresentação de requerimento dirigido 
à Diretora, onde conste o nome, número funcional, cargo ou 
função e o posto a que está se candidatando.

§ 1º - As inscrições estarão abertas, nos dias úteis, de 05-02-
2017 até o dia 15-03-2017, das 10h às 17 h.

§ 2º - Caberá à Diretora, com base na legislação vigente, 
analisar e deferir as candidaturas que se apresentarem.

Parágrafo único - São elegíveis para a representação dos 
servidores técnicos e administrativos, todos os servidores em 
efetivo exercício.

3 - Da Votação
Artigo 6º - A eleição será realizada eletronicamente, con-

forme descrito no artigo 2º e manualmente, de acordo com 
Artigo 2º § 3º.

Artigo 7º - A eleição será realizada pelo voto direto e secre-
to, em uma só etapa, sem exigência de quórum.

§1º - Cada eleitor poderá votar em até 03 (três) nomes para 
representação junto à Congregação.

§ 2º - Não será permitido o voto por procuração.
§ 3º - Não será privado do direito de votar e de ser votado o 

servidor que se encontrar em férias ou afastado de suas funções, 
com ou sem prejuízo de salário, se estiver prestando serviço em 
outro órgão da Universidade.
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