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a empresa BIOVETOR SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob 
o nº 11.072.886/0001-03, CONVOCADA a comparecer no Núcleo 
de Gestão de Contratos da Diretoria de Administração do Depar-
tamento Estadual de Trânsito - Detran.SP, localizado na Rua Boa 
Vista, 209 -10°andar - Centro - São Paulo/SP - CEP:01014-001, 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir desta publi-
cação, para assinatura do Contrato.

 Comunicado
Processo SPDOC: 38738/2020
Pregão Eletrônico: 012/2020
Interessado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 

DETRAN.SP
Assunto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conser-

vação predial na Undia de Atendimento de Santos do DETRAN.
SP

Tendo em vista que em 18/03/2020 foi homologado o 
Pregão Eletrônico 012/2020 que tem por objeto a Prestação de 
serviços de limpeza, asseio e conservação predial na Undia de 
Atendimento de Santos do DETRAN.SP, fica a empresa TARU-
MÃ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
23.671.841/0001-26, CONVOCADA a comparecer no Núcleo de 
Gestão de Contratos da Diretoria de Administração do Departa-
mento Estadual de Trânsito - Detran.SP, localizado na Rua Boa 
Vista, 209 -10°andar - Centro - São Paulo/SP - CEP:01014-001, 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir desta publi-
cação, para assinatura do Contrato.

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta no Departamento Estadual de Trânsito 

– DETRAN-SP, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
043/2020, Oferta de Compra nº 512802510572020OC00091, 
Processo n° 1175986/2020, que tem por objeto a PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 
DESARMADA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DE SÃO BERNAR-
DO DO CAMPO DO DETRAN-SP.

O início do recebimento das propostas se dará dia 
18/05/2020 e a sessão pública de processamento do certame 
está prevista para o dia 28/05/2020 às 10:00 horas.

O Edital, na íntegra, está disponível nos endereços eletrô-
nicos: www.imesp.com.br, opção “e-negociospublicos” e www.
bec.sp.gov.br.

 Comunicado
Processo SPDOC: 3408502/2019
Pregão Eletrônico: 086/2019
Interessado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 

DETRAN.SP
Assunto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conser-

vação predial na Unidade de Caçapava do DETRAN.SP
Tendo em vista que em 20/03/2020 foi homologado o 

Pregão Eletrônico 086/2019 que tem por objeto a Prestação de 
serviços de limpeza, asseio e conservação predial na Unidade de 
Caçapava do DETRAN.SP, fica a empresa DELL CLEAN SERVIÇOS 
DE APOIO EIRELLI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.045.476/0001-
65, CONVOCADA a comparecer no Núcleo de Gestão de Contra-
tos da Diretoria de Administração do Departamento Estadual de 
Trânsito - Detran.SP, localizado na Rua Boa Vista, 209 -10°andar 
- Centro - São Paulo/SP - CEP:01014-001, dentro do prazo de 5 
(cinco) dias, contado a partir desta publicação, para assinatura 
do Contrato.

 Processo: -   - 640764/2020– PE 036/202020 – OC: 
512802510572020OC00074

Interessado:  - Departamento Estadual de Trânsito – 
DETRAN-SP

Assunto: - Contratação de empresa para prestação de servi-
ços de vigilância e segurança patrimonial desarmada na unidade 
de atendimento de Ribeirão Preto do DETRAN-SP.

Diante dos elementos de instrução dos autos e no uso 
da competência a mim delegada pela Portaria DETRAN nº 
195/2018, c.c, artigo 10, inciso VI, da lei Complementar nº 1.195, 
de 17 de janeiro de 2013, e artigo 10, inciso I, alínea “g” do 
Regulamento do DETRAN, aprovado pelo Decreto estadual nº 
59.055, de 09 de abril de 2013, nos termos do artigo 3º, incisos 
VI e VII, do Decreto nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, 
ADJUDICO o objeto a favor da empresa PERFECT SEGURANÇA 
PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ nº 21.597.858/0001-55 e, HOMO-
LOGO o Pregão Eletrônico nº 036/2020, que tem por objeto a 
contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância 
e segurança patrimonial desarmada na unidade de atendimento 
de Ribeirão Preto do DETRAN-SP pelo valor total proposto de R$ 
804.809,50 (oitocentos e quatro mil oitocentos e nove reais e 
cinquenta centavos).

 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

 SECRETARIA DE GOVERNO
Gerencia de Contratações de Materiais e Serviços - IAMSPE
Processo IAMSPE N.º 6707 / 2019
Pregão RP n.º 488 / 2019
COMPATIBILIDADE
Em atendimento as disposições contidas no artigo 15, § 

2º da Lei Federal n.º 8.666/93, artigo 5º, inciso VIII do Decreto 
Estadual n.º 47.945/03 e artigo 5º, inciso XI do Decreto Estadual 
63.722/18, atestamos a compatibilidade dos preços registrados 
na Ata de Registro de Preços em referência, aferidos com os 
preços efetivamente praticados conforme informação de fl. 207.

ITEM - DESCRITIVO - SIAFISICO
Código BEC - PREÇO REGISTRADO NO IAMSPE EM R$ - 

DATA DO ÍNICIO DA VIGÊNCIA DA ATA DE R.P
01 - Cateter Balão Intra-aórtico em material biocompatível, 

medindo 40cc (volume do balão), com bainha introdutora, con-
tendo agulha de punção, guia, dilatador, válvula anti - refluxo, 
seringa e adaptador, diâmetro aproximado de 7Fr a 8 Fr, estéril, 
atóxico, apirogênico, radiopaco. Esterilizado em óxido de etileno. 
Embalagem em papel grau cirúrgico com polietileno contendo 
o nº de lote, data de fabricação, marca comercial, prazo de 
validade de esterilização de no mínimo 02 anos a partir da data 
de entrega. - 2522187 - R$ 1.790,00 - 23.11.2019

02 - Cateter Balão Intra-aórtico em material biocompatível, 
medindo 30cc a 34cc (volume do balão) com bainha introdutora, 
contendo agulha de punção, guia, dilatador, válvula anti - reflu-
xo, seringa e adaptador, diâmetro aproximado de 07Fr a 8Fr, 
estéril, atóxico, apirogênico, radiopaco. Esterilizado em óxido 
de etileno. Embalagem em papel grau cirúrgico com polietileno 
contendo o nº. de lote, data de fabricação, marca comercial, 
prazo de validade de esterilização de no mínimo 02 anos a 
partir da data de entrega. - 2522195 - R$ 1.479,00 - 23.11.2019

GS.02, em 14.05.2020
 ***
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
NÚCLEO DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N.º 4472/2018
CONTRATO Nº 145/2020
PREGÃO ELETRÔNICO IAMSPE n.° 145/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.° 145/2020
PARECER JURÍDICO : 5/2019 - 29/10/2019
CONTRATANTE: IAMSPE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONTRATADA: EDWARDS LIFESCIENCES COM PROD. MED. 

CIR. LTDA
inscrita no CNPJ sob o n.º 05.944.604/0005-33
Objeto
ITEM
Descrição
SIAFÍSICO
Nome Comercial
Marca/ Fabricante
Procedência
Forma de Apresentação

 Negócios Públicos
 GOVERNO

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Departamento de Administração
 À vista da Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico 

referente ao processo nº SG-PRC-2019/00677, às fls 551/566, 
bem como nos demais elementos de instrução dos autos, deci-
do: Nos termos do inciso VII e parágrafo único do artigo 3º do 
Decreto nº 47.297/2002, HOMOLOGO o procedimento licitatório 
do Pregão nº 10/2020, referente à aquisição do item 1: Switch 
Fibre Channel em favor da empresa: IT ONE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO S.A , e referente à aquisição do item 2: Appliance 
Fiewwall Ngfw em favor da empresa: JRV SERVIÇOS LTDA, con-
forme Ata do referido Pregão.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE 
SÃO PAULO

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELE-
GADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO – ARTESP

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 0408/ARTESP/2020
CONTRATANTE: ARTESP
PROCESSO ARTESP Nº 028.893/2018 (Protocolo nº 

402.488/18)
CONTRATADO: ATELIER DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO 

LTDA.
CNPJ n° 08.353.988/0001-84.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Concorrência nº 001/2019.
OBJETO: Prestação de serviços de assessoria de imprensa.
VALOR: R$ 1.441.133,10
DATA DA ASSINATURA: 06/05/2020
PRAZO: 15 (quinze) meses
PARECER JURÍDICO: CJ/ARTESP Nº 34/2019 de 24/01/2019
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26122511360920000
NATUREZA DA DESPESA: 33903506

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

 Processo:
SPDOC - DETRAN nº 2488415/2019 – PE 034/2020 – 

512801510572020OC00027.
Interessado: - Departamento Estadual de Trânsito – Detran-

-sp
Assunto: - Aquisição de mobiliário destinado à montagem 

de diversas unidades do Detran.SP.
No uso de minhas atribuições legais, notadamente a compe-

tência que me é atribuída pelo artigo 3º, inciso VII, do Decreto nº 
47.297/2002, c.c. o artigo 13, inciso VII, da Resolução CC nº 27 
de 25/05/2006, HOMOLOGO o procedimento licitatório, Pregão 
Eletrônico nº 034/2020, visando à aquisição de mobiliário desti-
nado à montagem de diversas Unidades do Detran.SP, Processo 
nº 2488415/2019, em conformidade com a ADJUDICAÇÃO do 
objeto pelo pregoeiro, à empresa SÃO FRANCISCO INDUSTRIA 
E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE METAIS LTDA, CNPJ: 
54.890.553-0001-96, bem como autorizo a realização da despe-
sa no valor total estimado de R$ 231.300,10 (duzentos e trinta 
e um mil, trezentos reais e dez centavos).

 Processo: -   - DETRAN Nº 333689/2020
Interessado: -   - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

– DETRAN-SP
Assunto: - AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHA-

DA, PAPEL TOALHA CREPADO EM BOBINA E PAPEL HIGIÊNICO.
No uso de minhas atribuições legais, notadamente a compe-

tência que me é atribuída pelo artigo 3º, inciso VII, do Decreto nº 
47.297/2002, c.c. o artigo 13, inciso VII, da Resolução CC nº 27 
de 25/05/2006, HOMOLOGO o procedimento licitatório, Pregão 
Eletrônico nº 020/2020, visando à aquisição de toalha de papel 
interfolhada e papel higiênico com entrega parcelada, Processo 
nº 3336894/2020, à favor das empresas: LC COMERCIAL EIRELI 
– CNPJ: 27.106.398/0001-00; TERRÃO COMÉRCIO E REPRE-
SENTAÇÕES – EIRELI. CNPJ: 64.088.214/0001-44 e ALYSSON 
CARDOSO FERREIRA – CNPJ: 15.496.374/0001-17, bem como 
autorizo a realização da despesa no valor total estimado de 
R$ 205.488,00 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e oitenta 
e oito reais).

 AVISO DE RETOMADA DE ETAPA
O Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-S, comu-

nica as empresas participantes e a todos os interessados a 
RETOMADA DE ETAPA do Pregão Eletrônico nº 021/2020, 
Oferta de Compra nº 512801510572020OC00010, Processo 
n° 215851/2020, objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONFECÇÃO DE BALCÕES E ESCANINHOS PARA DIVERSAS UNI-
DADES DO DETRAN-SP, em razão do equívoco na redistribuição 
dos valores dos itens ocorrido durante o certame.

A sessão pública de retomada de etapa será realizada no 
dia 21/05/2020, a partir das 11:00 horas, no endereço eletrônico: 
www.bec.sp.gov.br.

 AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta no Departamento Estadual de Trânsito 

– DETRAN-SP, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
042/2020, Oferta de Compra nº 512803510572020OC00005, 
Processo nº 944601/2020, visando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE DEPÓSITO E GUARDA DE VEÍCULOS EM VAGA DELIMITADA, 
por preço unitário de diária de vaga, de veículos automotores e 
assemelhados apreendidos e/ou removidos pelo DETRAN-SP por 
infração à legislação de trânsito na área territorial sob jurisdição 
da Circunscrição de Trânsito do Município de Jaú.

O início do recebimento das propostas será no dia 
18/05/2020 e a sessão pública de processamento do certame 
está prevista para o dia 28/05/2020 às 10:00 horas.

O Edital, na íntegra, está disponível nos endereços eletrô-
nicos www.imesp.com.br, opção “e-negociospublicos” e www.
bec.sp.gov.br.

 Extrato de Contrato
Contrato n° 032/2020- Processo SPDOC n° 3403194/2019- 

NOTA TÉCNICA SUBG-CONS 08/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO 
DETRAN-SP n.003/2020

Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 
DETRAN/SP

Contratada: CRONOS SERVIÇOS GERAIS EIRELI
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E 

CONSERVAÇÃO PREDIAL NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
DE TRÂNSITO CAMPINAS II DO DETRAN-SP

Contrato assinado em: 12/05/2020
Vigência: 30 (trinta) meses a partir de 18/05/2020
Valor: R$ 28.991,70
Categoria Função Programática: 0412251224196000
 Comunicado
Processo SPDOC: 2880567/2019
Pregão Eletrônico: 014/2020
Interessado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 

DETRAN.SP
Assunto: Prestação de serviços de dedetização e desrati-

zação nas dependências da SEDE e nas Unidades Armênia e 
Aricanduva do DETRAN.SP

Tendo em vista que em 13/05/2020 foi homologado o 
Pregão Eletrônico 014/2020 que tem por objeto a Prestação de 
serviços de dedetização e desratização nas dependências da 
SEDE e nas Unidades Armênia e Aricanduva do DETRAN.SP, fica 

o do mestrado e do Projeto de Pesquisa, a ser feita por uma 
banca examinadora formada por três professores designados 
pela Comissão Coordenadora do Programa (CCP), em data a ser 
agendada de acordo com a conveniência da banca e do candi-
dato. Nesta data, o Projeto de Pesquisa deverá ser apresentado 
também na forma oral (15 minutos).

2.3.2 Será aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 
média 7,00.

Quando na impossibilidade da presença do candidato, o 
exame poderá ser realizado a distância, por videoconferência 
(Skype, Hangouts ou outra plataforma adequada).

4 Da Matrícula:
4.3 Local da matrícula: Serviço de Pós-Graduação (SPG) 

da FCF/USP (Avenida Professor Lineu Prestes, 580, bloco 13 A, 
Conjunto das Químicas, Cidade Universitária, São Paulo, São 
Paulo, CEP 05508-000)

Leia-se
1.1 Período das inscrições: 1º dia útil do mês de maio até o 

1º dia útil do mês de dezembro de 2020.
1.2 Horário das inscrições: das 10h30. às 16h.
Local das inscrições: Considerando as limitações de mobi-

lidade devido à pandemia de Covid-19, excepcionalmente, o 
Serviço de Pós-Graduação efetuará as inscrições em processo 
seletivo dos candidatos de forma não-presencial por e-mail 
(pgfarma@usp.br), desde que sejam respeitados os prazos sina-
lizados no edital de processo seletivo, bem como o envio de toda 
documentação em formato pdf, inclusive com as respectivas 
assinaturas nos documentos. O candidato, caso seja aprovado 
no processo seletivo, se compromete a entregar os documentos 
impressos de igual teor aos de sua inscrição por e-mail, em data 
a ser comunicada posteriormente pelo Serviço de Pós-Gradua-
ção, após o retorno das atividades presenciais na FCF/USP.

2 Das Provas
2.1 Curso de Mestrado:
A prova de seleção será feita por uma banca examinadora 

formada por três professores designados pela Comissão Coorde-
nadora do Programa (CCP), em data a ser agendada de acordo 
com a conveniência da banca e do candidato. Os candidatos 
serão avaliados, em caráter eliminatório, por meio de curriculum 
vitae, histórico escolar de graduação e projeto de pesquisa, 
neste caso incluindo também o desempenho do candidato na 
arguição. Serão atribuídas notas de 0 a 10 ao curriculum vitae 
e histórico escolar (peso 3) e ao projeto de pesquisa e arguição 
(peso 7). A avaliação do candidato e arguição do projeto de 
pesquisa terão duração máxima de 60 minutos.

Será aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, média 
7,00.

2.2 Curso de Doutorado Direto:
A prova seleção será feita por uma banca examinadora for-

mada por três professores designados pela Comissão Coordena-
dora do Programa (CCP), em data a ser agendada de acordo com 
a conveniência da banca e do candidato. Os candidatos serão 
avaliados, em caráter eliminatório, por meio de curriculum vitae, 
histórico escolar de graduação e projeto de pesquisa, neste caso 
incluindo também o desempenho do candidato na arguição. 
Serão atribuídas notas de 0 a 10 ao curriculum vitae + histórico 
escolar (peso 3) e ao projeto de pesquisa + arguição (peso 7). O 
candidato participará de uma prova de arguição sobre o projeto 
de pesquisa onde será avaliada a capacidade do candidato de 
sintetizar a proposta e responder às arguições dos examina-
dores. Cada candidato deverá fazer uma apresentação oral de 
seu projeto de pesquisa, com duração máxima de 30 minutos, 
à banca constituída. A avaliação do candidato e arguição do 
projeto de pesquisa terão duração máxima de 90 minutos.

Será aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, média 
7,00.

2.3 Curso de Doutorado com título de Mestre:
A prova a prova de seleção será feita por uma banca exami-

nadora formada por três professores designados pela Comissão 
Coordenadora do Programa (CCP), em data a ser agendada 
de acordo com a conveniência da banca e do candidato. Os 
candidatos serão avaliados, em caráter eliminatório, por meio 
de curriculum vitae, histórico escolar de mestrado e projeto 
de pesquisa, neste caso incluindo também o desempenho do 
candidato na arguição. Serão atribuídas notas de 0 a 10 ao 
curriculum vitae + histórico escolar (peso 3) e ao projeto de pes-
quisa + arguição (peso 7). O candidato participará de uma prova 
de arguição sobre o projeto de pesquisa onde será avaliada a 
capacidade do candidato de sintetizar a proposta e responder 
às arguições dos examinadores. Cada candidato deverá fazer 
uma apresentação oral de seu projeto de pesquisa, com duração 
máxima de 30 minutos, à banca constituída. A avaliação do 
candidato e arguição do projeto de pesquisa terão duração 
máxima de 90 minutos.

Será aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, média 
7,00.

No período em que houver limitações de mobilidade devido 
à COVID-19, as provas serão realizadas de forma totalmente 
remota por meio de plataforma online de videoconferência 
(Google Meet ou outras) que será informada ao candidato com 
antecedência mínima de 24 horas da realização do exame

4 Da Matrícula
4.3 Local da matrícula: Excepcionalmente, no período em 

que houver limitações de mobilidade devido à Covid-19, o 
Serviço de Pós-Graduação efetuará as matrículas dos candidatos 
aprovados de forma não-presencial por e-mail (pgfarma@usp.
br), desde que sejam respeitados os prazos sinalizados no edital 
de processo seletivo, bem como o envio de toda documenta-
ção pertinente em formato pdf, qual seja: a) requerimento de 
1ª matrícula devidamente assinados (aluno e orientador); b) 
comprovante de proficiência em inglês e c) demais documentos 
exigidos no edital de processo seletivo.

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E 
DE COMPUTAÇÃO
 Retificação do D.O. de 28-4-2020
Comunicado SVAPAC n. 001, de 15-5-2020
Fica retificado o Edital ICMC PAE 033/2020, referente à 

abertura de inscrições para a Etapa de Estágio Supervisionado 
em Docência (EESD) do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino 
(PAE) para o 2º semestre de 2020, para adaptação do cronogra-
ma, conforme a Circular PAE/01/2020, de 11-05-2020:

Onde se lê: ..."Estarão abertas, no período de 28-04-2020 a 
18-05-2020, as inscrições ao Programa de Aperfeiçoamento de 
Ensino (PAE), referente ao Segundo Semestre de 2020"...; Leia-
-se: ..."Estarão abertas, no período de 28-04-2020 a 03-07-2020, 
as inscrições ao Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE), 
referente ao Segundo Semestre de 2020".

Da Inscrição:
Onde se lê: "6. Os orientadores e supervisores terão até 

o dia 19-05-2020 para acessar o Sistema Janus e avalizarem, 
ou não, as inscrições..." e "10. O supervisor deverá assinar o 
termo de compromisso (anexo A) até dia 19-05-2020, podendo 
ser..."; Leia-se: "6. Os orientadores e supervisores terão até o 
dia 06-07-2020 para acessar o Sistema Janus e avalizarem, ou 
não, as inscrições..." e "10. O supervisor deverá assinar o termo 
de compromisso (anexo A) até dia 06-07-2020, podendo ser...".

ANEXO A - TERMO DE COMPROMISSO
Onde se lê: "1. O estágio terá duração de 5 meses/ano a 

começar em 01-07-2020 terminando em 30-11-2020, desde que 
qualquer das partes..."; Leia-se: "1. O estágio terá duração de 
5 meses/ano a começar em 01-08-2020 terminando em 31-12-
2020, desde que qualquer das partes...".

5.8. Cópia do RNE ou Protocolo (que contenha o tipo de 
Visto: Temporário IV ou Mercosul ou Permanente) com número e 
validade, para os candidatos estrangeiros.

5.9. Cópia do Passaporte (folhas onde constem identifi-
cação, número do passaporte e validade), para os candidatos 
estrangeiros.

5.10. Cópia da Certidão de Nascimento e ou Casamento;
5.11. Foto recente 3x4.
6. Considerações finais
6.1. A CCP do PPGBI será responsável pela aplicação dos 

critérios descritos neste edital, com exceção das exigências para 
a Primeira Matrícula Regular.

6.2. A homologação dos resultados será realizada pela CPG.
6.3. Os casos omissos serão resolvidos pela CPG.
6.4. Esta seleção só será válida para o período de matrícula 

estipulado neste edital.
6.5. A inscrição do candidato implica na aceitação das 

normas e instruções para o processo de seleção contidas neste 
Edital e nos comunicados já emitidos ou que vierem a ser 
tornados públicos.

6.6. Informações complementares:
Site: http://sites.usp.br/ppgbi/
E-mail: ppgbi@eel.usp.br
- Comissão de Pós-Graduação – CPG/EEL-USP:
- E-mail: cpg@eel.usp.br
Anexo 1
Informações curriculares para os propósitos de seleção de 

candidatos no Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia 
Industrial

Nome:
CPF: 
Indicadores Curriculares
Iniciação Científica
Título do projeto:
Orientador:
Tempo em meses:
Instituição:
Agência de Fomento (se houver):
Monitoria na Graduação
Disciplina:
Curso:
Instituição:
Tempo em semestres:
Histórico escolar
Curso:
Instituição:
Coeficiente de rendimento:
Publicações (indicar cada uma separadamente)
* Artigo publicado em periódico científico:
Autores, título do artigo, periódico, volume, ano de publica-

ção e página inicial:
* Livro ou capítulo de livro:
Autores, título do livro/capítulo, ano de publicação e página 

inicial:
* Patente depositada ou concedida:
Inventores, título da patente, ano de depósito ou publi-

cação, número identificador da patente, instituto de depósito:
* Trabalho completo publicado em anais de evento científi-

co (igual ou maior do que 3 páginas impressas no total):
Autores, título do trabalho, nome dos anais do evento, ano 

de publicação e páginas iniciais e finais:
Foi apresentação oral? 
* Resumo publicado em evento científico:
Autores, título do trabalho, nome dos anais do evento, ano 

de publicação:
Foi apresentação oral? 
Curso de especialização lato sensu com carga horária 

mínima de 360 horas:
Curso:
Instituição:

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS
 Retificação do D.O. de 13-03-2020
Na Abertura de inscrições - PAE/FCF/USP, publicado nas 

páginas 88 e 89, Poder Executivo, Seção I:
Onde-se lê:
3. As inscrições estarão abertas pelo período de 06-04-2020 

a 08-05-2020.
13. Os alunos indicados, bolsistas e voluntários, deverão 

comparecer na secretaria de Pós-Graduação, para tomar ciência 
das regras internas da Unidade e Folha de Frequência durante 
o estágio. O aluno deverá assinar o termo de compromisso no 
serviço de Pós-Graduação até o dia que antecede o estágio, caso 
não o faça, o estágio será cancelado.

Leia-se
3. As inscrições foram prorrogadas até 10-06-2020.
13. a) Os alunos indicados como bolsistas e voluntários 

deverão providenciar a impressão de 02 vias do termo de com-
promisso, datar, assinar e entregar na secretaria de Pós-Gradua-
ção com 10 dias de antecedência do início das atividades. Caso 
não o façam, o estágio será cancelado;

b) Os alunos deverão tomar ciência das regras internas da 
Unidade, inclusive no que se refere às características do Estágio 
Supervisionado em Docência - itens 4 e 4.1 deste Edital;

c) Durante o estágio, os alunos deverão entregar na secre-
taria da Pós-Graduação a Folha de Frequência com os devidos 
registros e assinaturas (aluno e supervisor);

d) Excepcionalmente, as atividades PAE no 2º semestre de 
2020 terão início em 01-08-2020 e término em 31-12-2020.

 Retificação do D.O. de 08-11-2019
Na abertura de inscrições para ingresso no Programa de 

Pós-Graduação em Ciência de Alimentos da Faculdade de Ciên-
cias Farmacêuticas (FCF) da Universidade de São Paulo (USP) nos 
cursos de Mestrado, Doutorado Direto e Doutorado com título de 
Mestre, publicado nas páginas 96 e 97, Poder Executivo, Seção I:

Onde se lê:
1.1 Período das inscrições: do dia 06 de janeiro até o 1º. dia 

útil de dezembro de 2020.
1.2 Horário das inscrições: das 14h às 17h.
Local das inscrições: Serviço de Pós-Graduação (SPG) da 

FCF/USP (Avenida Professor Lineu Prestes, n. 580, Bloco 13 A, 
Cidade Universitária, São Paulo, São Paulo, CEP 05508-000).

2 Das Provas
2.1 Curso de Mestrado
2.1.1 A prova de seleção será constituída de análise do 

Currículo Lattes, do histórico escolar do curso de graduação e 
do Projeto de Pesquisa, a ser feita por uma banca examinadora 
formada por três professores designados pela Comissão Coorde-
nadora do Programa (CCP), em data a ser agendada de acordo 
com a conveniência da banca e do candidato.

2.1.2 Será aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 
média 7,00.

2.2 Curso de Doutorado Direto
2.2.1 A prova de seleção será constituída de análise do 

Currículo Lattes, do histórico escolar do curso de graduação e 
do Projeto de Pesquisa, a ser feita por uma banca examinadora 
formada por três professores designados pela Comissão Coorde-
nadora do Programa (CCP), em data a ser agendada de acordo 
com a conveniência da banca e do candidato. Nesta data, o 
Projeto de Pesquisa deverá ser apresentado também na forma 
oral (15 minutos).

2.2.2 Será aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 
média 7,00.

2.3 Curso de Doutorado com título de Mestre
2.3.1 A prova de seleção será constituída de análise do 

Currículo Lattes, do histórico escolar do curso de graduação e 
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