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I - DISPOSIÇÕES GERAIS:
Artigo 2º - A eleição do representante da categoria de pro-

fessor doutro e respectivo suplente, a que se refere o Artigo 1º, 
será realizada no dia 09 de setembro de 2021, das 8h às 18h, por 
meio de sistema eletrônico de votação e totalização de votos.

Artigo 3º - O número de representantes de cada categoria 
será assim determinado:

(a) Professor Doutor - 1 representante titular e 1 represen-
tante suplente;

Artigo 4º - A eleição será realizada por categoria, em uma 
única fase, mediante voto secreto e direto.

Artigo 5º - Cada eleitor votará em apenas uma Chapa.
Artigo 6º - Poderão votar e ser votados os docentes em 

exercício.
§1º - Os professores temporários, colaboradores e visitantes, 

independentemente da titulação acadêmica que possuam, não 
poderão votar nem ser votados.

§2º - Não poderá votar e ser votado o docente que, na data 
da eleição, estiver suspenso em razão de infração disciplinar ou 
afastado de suas funções na Universidade para exercer cargo, 
emprego ou função em órgão externo à USP.

§ 3º - o mandato do representante será de 2 (dois) anos.
Artigo 7º - As Chapas serão registradas mediante requeri-

mento dirigido ao diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia 
e encaminhadas até às 17h do dia 27 de agosto de 2021, através 
do endereço eletrônico da Assistência Técnica de Direção (atd.
mae@usp.br).

§1º - As inscrições que estiverem de acordo com as normas 
estabelecidas nesta Portaria serão deferidas pelo Diretor Museu 
de Arqueologia e Etnologia.

§2º - O quadro das Chapas deferidas será divulgado em 
31 de agosto de 2021, a partir das 10h por meio de mensagem 
eletrônica e pelo site do MAE-USP;

§3º - Recursos contra eventual indeferimento de inscrição 
será recebido até as 17h do dia 02 de setembro de 2021, através 
do endereço eletrônico atd.mae@usp.br e decididos de plano 
pelo Diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia.

II - DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 8º - A STI encaminhará aos eleitores, 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 
no dia 09 de setembro de 2021, das 8h às 18h.

Artigo 9º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

III - DOS RESULTADOS
Artigo 10 - A totalização dos votos da eleição eletrônica 

será divulgada no dia 10 de setembro de 2021, sendo conside-
rados eleita a chapa mais votada.

§1º - ocorrendo empate, serão adotados como critérios de 
desempate, sucessivamente:

I - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 
a titular;

II - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 
a suplente;

III - o maior tempo de serviço na respectiva categoria do 
candidato a titular;

IV - o maior tempo de serviço na respectiva categoria do 
candidato a suplente;

V - o candidato a titular mais idoso;
VI - o candidato a suplente mais idoso.
Artigo 11 - No prazo de dois dias úteis, após a proclamação 

dos eleitos, poderá ser impetrado recurso sobre o resultado da 
eleição, dirigido ao Diretor do Museu.

§1º - O recurso referido neste artigo será processado na 
Assistência Técnica de Direção no endereço eletrônico acima 
indicado e não produzirá efeito suspensivo;

§2º - O recurso a que se refere este artigo será decidido de 
plano pelo Diretor.

Artigo 12 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
divulgação, revogadas as disposições ao contrário.

Prof. Dr. Eduardo Góes Neves
Vice-diretor no exercício da diretoria do MAE
 MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA/USP
Diretor: Paulo Antonio Dantas de Blasis
JUSTIFICATIVA
Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º, da portaria Gr nº 

4.710, de 25/02/2010, justificamos que o pagamento a Empresa 
abaixo, não foi efetuado na data devida, por problemas admi-
nistrativos que impossibilitou a tramitação normal do processo.
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 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

 PORTARIA EACH 31/2021, de 09.08.2021
Dispõe sobre a eleição para escolha do(a) Diretor(a) e do(a) 

Vice-Diretor(a) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo.

A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, com 
base no disposto no Estatuto e Regimento Geral da Universidade 
de São Paulo, baixa a seguinte:

PORTARIA
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º - A eleição para escolha do(a) Diretor(a) e do(a) 

Vice-Diretor(a) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades será 
realizada na forma de chapa, em até dois turnos de votação, por 
meio de sistema eletrônico de votação e totalização de votos.

Parágrafo único - Nas eleições realizadas eletronicamente 
durante o período excepcional de prevenção de contágio pela 
COVID-19 fica dispensada a exigência de disponibilização de 
votação convencional, conforme Art. 4º da Resolução 7945, de 
27-03-2020.

Artigo 2º - O primeiro turno será realizado no dia 9 de 
novembro de 2021, das 8h às 10h.

§ 1º - Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria 
absoluta de votos no primeiro turno.

§ 2º - Caso nenhuma das chapas obtenha maioria absoluta 
no primeiro turno, proceder-se-á a um segundo turno entre as 
duas chapas mais votadas, considerando-se eleita a que obtiver 
maioria simples.

§ 3º - Se houver necessidade do segundo turno, ele será 
realizado no dia 9 de novembro de 2021, das 14h às 16h.

§ 4º - A votação nos 2 turnos poderá ser encerrada antes do 
prazo final previsto, caso todos os membros do colégio eleitoral 
já tenham votado.

Artigo 3º - A condução do processo eleitoral ficará a cargo 
da seguinte Comissão Eleitoral:

- Paulo Santos de Almeida - docente (Presidente)
- Ana Claudia Sanches Baptista – discente de pós-graduação
- Carolina Thalya Silva Paulino – discente de graduação
- Ieda Regina Stavarengo Biscasse – servidor técnico-

-administrativo
- Paulo Rogério Miranda Correia - docente
- Rafael Henrique Biscaro – servidor técnico-administrativo
- Thomás Augusto Santoro Haddad - docente
DAS INSCRIÇÕES
Artigo 4º - Os candidatos a Diretor(a) e Vice-Diretor(a) 

deverão protocolar na Assistência Técnica Acadêmica, pelo 
e-mail: atac-each@usp.br, com o assunto: “Eleição de Diretor(a) 
e Vice- Diretor(a)”, no período de 13 a 22 de setembro de 2021, 
o pedido de inscrição das chapas, mediante requerimento assi-
nado por ambos e dirigido à Comissão Eleitoral, acompanhado 
do programa de gestão a ser implementado.

§ 1º - As chapas poderão ser compostas por Professores 
Titulares e Professores Associados 3.

Decreto 19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 
de 03/06/88, 36.963 de 23/06/93 e 51.396 de 21/12/06, com-
plementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 de 
08/08/01, em seu artigo 28-A - veículo pertencente a empresa 
registrada que não estiver cadastrado ou com selo de vistoria 
vencido

PR-RMSP/TCF/939/21
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
55526-E 17/08/2021 EJV 6664 EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR NOSSA 
   SENHORA APARECIDA LTDA

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
24.675 de 30/01/86, alterado pelo Decreto 27.436 de 07/10/87, 
complementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 
de 08/08/01, em seu artigo 57- executar serviço de transporte 
coletivo regular de passageiros não permitido ou autorizado 
pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCR/940/21
APAV Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
55535-D 19/08/2021 DDH 6903 ERIKA FERNANDA MOREIRA DA SILVA 
   MOURA

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar 
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse 
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCF/941/21
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
55534-C 19/08/2021 GVE 5H59 BARBIERI PAVIMENTACAO E 
   TERRAPLENAGEM LTDA

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar 
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse 
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCF/942/21
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
55536-C 19/08/2021 EAM 3688 ERICK CUSTODIO SOARES PEREIRA

 COORDENADORIA DE TRANSPORTE 
COLETIVO

 DESPACHO DO COORDENADOR DE - 23/08/2021
Com fundamento nas competências delegadas pelo artigo 

1º, inciso II, letra “a”, da Resolução STM – 046, de 06.07.05, 
aprovo a alteração de tabela horária e frota dos atendimentos 
metropolitanos 6206TRO Salto (Centro) - Itu (Centro), 6207TRO 
Salto (Centro) - Itu (Centro) via Itu (Extra), 6207VP1 Salto (Ave-
nida dos Trabalhadores) - Itu (Centro) via Itu (Extra), 6213TRO 
Boituva (Centro) - Tatuí (Centro), 6213EX1 Porto Feliz (Centro) 
- Boituva (Centro), 6213EX2 Tatuí (Centro) - Boituva (Faculdade 
IFSP) via Boituva (Faculdade FIB), 6222TRO Porto Feliz (Centro) 
- Itu (Centro), 6222BI1 Porto Feliz (Jardim Vante) - Itu (Centro) e 
6222BI2 Porto Feliz (Vila Popular) - Itu (Centro), operadas pela 
empresa VB Transportes e Turismo Ltda.

Aprovo a proposta de correção de terminal principal da 
linha metropolitana 004TRO São Bernardo do Campo (Parque 
Alvarenga) - São Paulo (Terminal Sacomã) via São Bernardo do 
Campo (Jardim Laura), operada pela Viação Riacho Grande Ltda.

Aprovo a alteração das características operacionais dos 
atendimentos metropolitanos de alteração das característi-
cas operacionais dos atendimentos metropolitanos 5104TRO, 
5114TRO, 5114PR1, 5116TRO, 5116PR1, 5117TRO e 5118TRO, 
operados pela Viação Jacareí Ltda.

  COMUNICADO DO COORDENADOR DE 23/08/2021
O Coordenador de Transporte Coletivo faz saber que foram 

emitidas as Ordens de Serviço Metropolitanas e serão encami-
nhadas por e-mail para a empresa interessada, e que no prazo 
de 10 (dez) dias úteis à mesma deverá operacionalizar as altera-
ções, sob pena de aplicação das sanções previstas na legislação.

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO – RMSP.
OSM LINHA EMPRESA
024 004 Viação Riacho Grande

REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL 
NORTE - RMVPLN
OSM LINHA EMPRESA
09 5104 VIAÇÃO JACAREI LTDA
14 5114 VIAÇÃO JACAREI LTDA
09 5116 VIAÇÃO JACAREI LTDA
13 5117 VIAÇÃO JACAREI LTDA
08 5118 VIAÇÃO JACAREI LTDA

REGIÃO METROPOLITANA DE SOROCABA- RMS
OSM LINHA EMPRESA
002 6207 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
002 6207VP1 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
003 6206 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
008 6213 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
008 6213EX1 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
008 6213EX2 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
003 6222 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
003 6221BI1 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA
003 6221BI2 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA

 Portaria MAE 06, de 16 de Julho de 2021.
Dispõe sobre a eleição para representação da categoria de 

Professor Doutor e respectivo suplente junto ao Conselho Deli-
berativo do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade 
de São Paulo.

O Diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universi-
dade de São Paulo, à vista do disposto no Inciso IV, § 2º do Artigo 
11 do Regimento Interno do MAE-USP, baixa a seguinte Portaria:

PORTARIA
Artigo 1º - A eleição de um representante titular e respecti-

vo suplente na categoria de Professor Doutor junto ao Conselho 
Deliberativo do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universi-
dade de São Paulo, processar-se-á em uma única fase, por meio 
de sistema eletrônico de votação e totalização de votos.

Parágrafo único - Nas eleições realizadas eletronicamente 
durante o período excepcional de prevenção de contágio pela 
Covid-19 (Novo Coronavírus) fica dispensada a exigência de 
disponibilização de votação convencional, conforme Art. 4º da 
Resolução 7945, de 27-03-2020, e Art. 2º da Resolução 7956 
de 08-06-2020.

Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-
tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos 
41.659/97 e 45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo 
relacionados, as multas indicadas, em conformidade com as 
disposições dos referidos Decretos.

Artigo 26, Inciso VII
VEÍCULO PERTENCENTE A EMPRESA REGISTRADA NÃO 

CADASTRADO OU COM VISTORIA VENCIDA
PR-RMSP/TCF/929/21
BLUEBUSS TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO LTDA - ME

RF AIIPM DATA VALOR

05574/21 2381448-E 04/08/2021 R$ 130,31
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-

tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos 
41.659/97 e 45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo 
relacionados, as multas indicadas, em conformidade com as 
disposições dos referidos Decretos.

Artigo 28
Operar serviço de transporte coletivo de Fretamento, sem 

estar registrado na STM
PR-RMSP/TCF/930/21
SAO CRISTOVAO FRETAMENTO E LOCACAO LTDA - ME

RF AIIPM DATA VALOR

06144/21 2386483-E 12/08/2021 R$ 130,31
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-

tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos 
41.659/97 e 45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo 
relacionados, as multas indicadas, em conformidade com as 
disposições dos referidos Decretos.

Artigo 28
Operar serviço de transporte coletivo de Fretamento, sem 

estar registrado na STM
PR-RMSP/TCF/931/21
LUIZ ROGERIO VASCONCELOS

RF AIIPM DATA VALOR

05923/21 2386410-E 12/08/2021 R$ 130,31
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 

artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar 
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse 
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCF/932/21
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
55523-A 16/08/2021 FIV 2933 OBRAMIX LTDA.

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primei-
ro, artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a 
publicação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade 
de Apreensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao 
Decreto 19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 
de 03/06/88, 36.963 de 23/06/93 e 51.396 de 21/12/06, com-
plementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 de 
08/08/01, em seu artigo 28-A - veículo pertencente a empresa 
registrada que não estiver cadastrado ou com selo de vistoria 
vencido

PR-RMSP/TCF/933/21
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
55522-A 16/08/2021 FSU 8241 WORLD TOUR LOCAÇAO TRANSPORTES 
   E TURISMO LTDA ME

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primei-
ro, artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a 
publicação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade 
de Apreensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao 
Decreto 19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 
de 03/06/88, 36.963 de 23/06/93 e 51.396 de 21/12/06, com-
plementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 de 
08/08/01, em seu artigo 28-A - veículo pertencente a empresa 
registrada que não estiver cadastrado ou com selo de vistoria 
vencido

PR-RMSP/TCF/934/21
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
55525-A 17/08/2021 FZU 0797 HPTRANS LOCAÇOES E TRANSPORTES 
   EIRELI ME
55527-A 17/08/2021 ETU 1156 TRANSMIMO LTDA
55529-A 17/08/2021 JQC 8169 JEFERSON GRAEFF DO AMARAL 
   LOCADORA ME

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
24.675 de 30/01/86, alterado pelo Decreto 27.436 de 07/10/87, 
complementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 
de 08/08/01, em seu artigo 57- executar serviço de transporte 
coletivo regular de passageiros não permitido ou autorizado 
pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCR/935/21
APAV Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
55528-A 17/08/2021 DQH 7398 FERNANDA MARIA DOS SANTOS
55530-A 18/08/2021 ELD 3089 RAIMUNDO SANTANA DA SILVA

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primei-
ro, artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a 
publicação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade 
de Apreensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao 
Decreto 19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 
de 03/06/88, 36.963 de 23/06/93 e 51.396 de 21/12/06, com-
plementados pelos Decretos 41.659 de 25/03/97 e 45.983 de 
08/08/01, em seu artigo 28-A - veículo pertencente a empresa 
registrada que não estiver cadastrado ou com selo de vistoria 
vencido

PR-RMSP/TCF/936/21
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
55531-C 18/08/2021 FFW 5157 AGUIA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE 
   PASSAGEIROS LTDA-ME

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar 
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse 
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCF/937/21
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
55516-C 13/08/2021 BAB 4428 FRANCISCON INFRAESTRUTURA LTDA

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro, 
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto 
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88 
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659 
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar 
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse 
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado 
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

PR-RMSP/TCF/938/21
APAV-F Data da Infração Placa do Veículo Proprietário/Condutor
55504-C 11/08/2021 ESU 5574 BRUNO SILVA MAGNOLER

Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primei-
ro, artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a 
publicação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade 
de Apreensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao 

VIAÇÃO RIBEIRÃO PIRES LTDA

RF AIIPM DATA VALOR

06035/21 2385478-A 11/08/2021 R$ 52,12 (REINCIDENTE)
Artigo 55, Inciso V, Letra g
DEIXAR DE OBSERVAR, PARA MENOS, A TABELA HORÁRIA
VIAÇÃO RIACHO GRANDE LTDA

RF AIIPM DATA VALOR

06037/21 2385491-A 11/08/2021 R$ 104,24 (REINCIDENTE)
Infrações ao Decreto 24.675/86, alterado pelo Decre-

to 27.436/87, complementados pelos Decretos 41.659/97 e 
45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo relacionados, 
as multas indicadas, em conformidade com as disposições dos 
referidos Decretos.

Artigo 55, Inciso I, Letra a
Trafegar sem condições de asseio e conservação
PR-RMSP/TCR/920/21
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.

RF AIIPM DATA VALOR

06134/21 2386422-D 12/08/2021 R$ 20,85 (REINCIDENTE)
06135/21 2386434-D 12/08/2021 R$ 20,85 (REINCIDENTE)
06141/21 2386446-D 12/08/2021 R$ 20,85 (REINCIDENTE)
06142/21 2386458-D 12/08/2021 R$ 20,85 (REINCIDENTE)
06143/21 2386460-D 12/08/2021 R$ 20,85 (REINCIDENTE)

Infrações ao Decreto 24.675/86, alterado pelo Decre-
to 27.436/87, complementados pelos Decretos 41.659/97 e 
45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo relacionados, 
as multas indicadas, em conformidade com as disposições dos 
referidos Decretos.

Artigo 57
Executar serviço de transporte coletivo regular não autori-

zado pela STM
PR-RMSP/TCR/921/21
WEBERSON SOUZA ZUKI

RF AIIPM DATA VALOR

06212/21 2387244-A 17/08/2021 R$ 5212,21 (REINCIDENTE)
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-

tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos 
41.659/97 e 45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo 
relacionados, as multas indicadas, em conformidade com as 
disposições dos referidos Decretos.

Artigo 26, Inciso VII
VEÍCULO PERTENCENTE A EMPRESA REGISTRADA NÃO 

CADASTRADO OU COM VISTORIA VENCIDA
PR-RMSP/TCF/922/21
FL FREDERICO FERREIRA TRANSPORTE ME

RF AIIPM DATA VALOR

06191/21 2386835-A 16/08/2021 R$ 130,31
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-

tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos 
41.659/97 e 45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo 
relacionados, as multas indicadas, em conformidade com as 
disposições dos referidos Decretos.

Artigo 26, Inciso VII
VEÍCULO PERTENCENTE A EMPRESA REGISTRADA NÃO 

CADASTRADO OU COM VISTORIA VENCIDA
PR-RMSP/TCF/923/21
PICCOLOTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA

RF AIIPM DATA VALOR

06193/21 2386549-A 13/08/2021 R$ 130,31
REALBRAS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

RF AIIPM DATA VALOR

06033/21 2386513-A 13/08/2021 R$ 260,61 (REINCIDENTE)
TAIPASTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA

RF AIIPM DATA VALOR

06189/21 2386537-A 13/08/2021 R$ 130,31
06192/21 2386550-A 13/08/2021 R$ 130,31

Infrações ao Decreto 24.675/86, alterado pelo Decre-
to 27.436/87, complementados pelos Decretos 41.659/97 e 
45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo relacionados, 
as multas indicadas, em conformidade com as disposições dos 
referidos Decretos.

Artigo 57
Executar serviço de transporte coletivo regular não autori-

zado pela STM
PR-RMSP/TCR/924/21
MARIA NADIR DE OLIVEIRA LOPES

RF AIIPM DATA VALOR

06082/21 2385806-D 11/08/2021 R$ 5212,21 (REINCIDENTE)
Infrações ao Decreto 24.675/86, alterado pelo Decre-

to 27.436/87, complementados pelos Decretos 41.659/97 e 
45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo relacionados, 
as multas indicadas, em conformidade com as disposições dos 
referidos Decretos.

Artigo 57
Executar serviço de transporte coletivo regular não autori-

zado pela STM
PR-RMSP/TCR/925/21
ALINE RODRIGUES DA MATA

RF AIIPM DATA VALOR

06210/21 2386859-A 16/08/2021 R$ 2606,11
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-

tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos 
41.659/97 e 45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo 
relacionados, as multas indicadas, em conformidade com as 
disposições dos referidos Decretos.

Artigo 26, Inciso VII
VEÍCULO PERTENCENTE A EMPRESA REGISTRADA NÃO 

CADASTRADO OU COM VISTORIA VENCIDA
PR-RMSP/TCF/926/21
RECPAZ TRANSPORTES E TURISMO LTDA

RF AIIPM DATA VALOR

06213/21 2386847-A 16/08/2021 R$ 130,31
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-

tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos 
41.659/97 e 45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo 
relacionados, as multas indicadas, em conformidade com as 
disposições dos referidos Decretos.

Artigo 28
Operar serviço de transporte coletivo de Fretamento, sem 

estar registrado na STM
PR-RMSP/TCF/927/21
RUY ALVES DOS SANTOS JUNIOR

RF AIIPM DATA VALOR

05556/21 2379806-C 02/08/2021 R$ 130,31
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-

tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos 
41.659/97 e 45.983/01.Ficam impostas aos infratores abaixo 
relacionados, as multas indicadas, em conformidade com as 
disposições dos referidos Decretos.

Artigo 26, Inciso VII
VEÍCULO PERTENCENTE A EMPRESA REGISTRADA NÃO 

CADASTRADO OU COM VISTORIA VENCIDA
PR-RMSP/TCF/928/21
PRISCILA DE ALMEIDA PEREIRA OLIVEIRA SOROCABA - ME

RF AIIPM DATA VALOR

05927/21 2385405-E 10/08/2021 R$ 130,31
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 ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE 
QUEIROZ

  PORTARIA ESALQ Nº 017/2021, de 23/08/2021.
Institui a Comissão de Treinamento e Desenvolvimento 

(CT&D) de funcionários técnicos e administrativos da Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de 
São Paulo.

O Professor Doutor Durval Dourado Neto, Diretor da Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) da Universi-
dade de São Paulo (USP), nos termos do Regulamento da Comis-
são de Treinamento e Desenvolvimento (CT&D) de funcionários 
técnicos e administrativos da Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo (PORTARIA 
INTERNA ESALQ nº 008/2015, de 05 de março de 2015), resolve:

Artigo 1º - Designar os funcionários AUREO SANTANA DE 
OLIVEIRA, FERNANDA RONCATO MASSOLA e KATIA MARIA DE 
ANDRADE FERRAZ, para integrarem a CT&D da ESALQ-USP, na 
qualidade de membros titulares indicados, e CLAYTON CORATI-
TO e LUIS RICARDO SESSO, na qualidade de membros suplentes 
indicados, os quais substituirão qualquer um dos membros 
titulares em eventuais impedimentos.

Artigo 2º - Conforme resultado de eleição realizada em 
17/08/2021, integra a CT&D da ESALQ-USP o funcionário JÔNA-
TAS AYUMI SUZUKI, como membro titular eleito.

Artigo 3º - Todos os membros terão mandato de 2 (dois) 
anos, a partir desta data, permitida a reeleição e a recondução 
por mais 2 (dois) anos daqueles que estiverem no primeiro 
mandato.

Artigo 4º - Em sua primeira reunião a CT&D da ESALQ-USP 
elegerá, dentre seus membros, o Presidente, Secretário e seus 
respectivos suplentes.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Piracicaba, 23 de agosto de 2021.
Prof. Dr. Durval Dourado Neto
Diretor
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ
Primeiro Termo Aditivo de Contrato
Processo: 21.1.00649.11.5
Convênio: 1012959 / 46958 e-convênios
Vigência: 14-06-2021 a 21-07-2022
Convenente: Universidade de São Paulo, por meio da Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” ESALQ - CNPJ/MF 
63.025.530/0025-81

Concedente: Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz 
- FEALQ - CNPJ/MF 48.659.502/0001-55

Objeto: O primeiro Termo de Aditamento tem como objeto 
alterar o período do Curso de Atualização EaD – Introdução ao 
R e Machine Learning, Edição 20.003, passando a ser ministrado 
no período de 30/09/2021 a 24/03/2022. As demais cláusulas 
permanecem inalteradas.

Data de Assinatura do presente termo: 19-08-2021
Assinam:
Pela USP: Durval Dourado Neto.
Pelo FEALQ: Nelson Sidnei Massola Júnior.

 FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

 PORTARIA FCF Nº 716, DE 20 DE AGOSTO DE 2021.
Dispõe sobre a eleição dos representantes dos servidores 

técnicos administrativos junto ao Núcleo de Direitos Humanos 
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São 
Paulo (processo 14.1.303.9.2).

O Diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 
Universidade de São Paulo, Prof. Dr. Humberto Gomes Ferraz, 
usando de suas atribuições legais, baixa a seguinte

PORTARIA
Artigo 1º - A escolha dos representantes dos servidores 

técnicos administrativos junto ao Núcleo de Direitos Humanos 
processar-se-á em uma única etapa.

Artigo 2º - A eleição será realizada no dia 24 de setembro 
de 2021, das 9h00 às 16h00, pelo voto direto dos servidores 
não docentes que mantêm vínculo empregatício com a Facul-
dade, por meio de sistema eletrônico de votação e totalização 
de votos.

Parágrafo único - Nas eleições realizadas eletronicamente 
durante o período excepcional de prevenção de contágio pela 
COVID-19 (Novo Coronavírus) fica dispensada a exigência de 
disponibilização de votação convencional, conforme artigo 4º 
da Resolução nº 7945 de 27/03/2020.

Artigo 3º - A representação dos servidores técnicos adminis-
trativos ficará assim constituída:

Núcleo de Direitos Humanos (artigo 3º, inciso II da Portaria 
FCF Nº 556, de 04-07-2019.):

– 02 representantes e respectivos suplentes.
Artigo 4º - Será considerado eleito o servidor mais votado, 

figurando como suplente o que lhe suceder em número de votos.
§1º - Em caso de empate, serão adotados como critérios de 

desempate, sucessivamente:
I – o maior tempo de serviço da USP;
II – o servidor mais idoso.
§2º - Cada eleitor poderá votar, no máximo, no número 

de candidatos especificados no artigo 3º desta Portaria, dentre 
seus pares.

§ 3º - Não será permitido o voto por procuração.
§ 4º - 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.

§ 5º - O servidor que for docente ou aluno da USP não será 
elegível, mas terá garantido o direito de voto.

DA INSCRIÇÃO
Artigo 5º - O pedido de inscrição individual dos candidatos, 

formulado por meio de requerimento, deverão ser encaminhadas 
para o e-mail \<eleicaofcf@usp.br\>, a partir da data de divulga-
ção desta Portaria, até às 17h do dia 17 de setembro de 2021, 
mediante a apresentação de requerimento dirigido ao Diretor, 
em que conste o nome, número funcional, cargo ou função e o 
posto a que está se candidatando.

§ 1º Caberá ao Diretor, com base na legislação vigente, 
analisar e deferir as candidaturas que se apresentarem.

§ 2º – São elegíveis para a representação dos servidores 
não docentes, todos os servidores em efetivo exercício.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 6º - A eleição será realizada eletronicamente, confor-

me descrito no artigo 1º.
Artigo 7º - A votação será supervisionada por mesa eleitoral 

que contará com a presidência da Assistente Técnica Acadêmica 
e a participação de um mesário servidor técnico-administrativo 
para auxiliá-la.

Artigo 8º - A Assistência Técnica Acadêmica da FCF enca-
minhará aos eleitores, no dia 23 de setembro de 2021, em seu 
e-mail, o endereço eletrônico do sistema de votação e a senha 
de acesso com a qual o eleitor poderá exercer seu voto.

Artigo 9º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe o sigilo e a inviolabilidade.

DOS RESULTADOS
Artigo 10 - A totalização dos votos da eleição será divulga-

da na página da FCF, no dia 27 de setembro de 2021.
Artigo 11 – Após a divulgação referida no artigo 15, cabe 

recurso, no prazo de três dias úteis.
Parágrafo único - O recurso a que se refere o caput deste 

artigo deverá ser encaminhado à Assistência Técnica Acadêmica, 
até às 17h do dia 30 de setembro de 2021, e será decidido 
pelo Diretor.

Artigo 12 - O resultado final da eleição, após a homologa-
ção pelo Diretor, será divulgado na página da FCF.

Parágrafo único - Na hipótese de ser constatada irregu-
laridade no processo eleitoral, o caso deverá ser submetido à 
Procuradoria Geral para análise e, posteriormente, à CLR, para 
deliberação.

[D3]Essa data também passa a ser alterada uma vez que as 
datas superiores sofrerão modificações.

  PORTARIA DIR. Nº 2867 DE 23 DE AGOSTO DE 2021
Dispõe sobre a eleição do representante dos servidores 

técnicos e administrativos e seu respectivo suplente para o 
Conselho do Departamento de Engenharia de Telecomunicações 
e Controle da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

A Diretora da Escola Politécnica da USP, usando de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto nas Resoluções 7.903 e 
7.904 de 20 de dezembro de 2019, e no Regimento da Escola 
Politécnica da USP, baixa a seguinte

PORTARIA:
Art. 1º A eleição para escolha do representante dos servido-

res técnicos e administrativos para o Conselho do Departamento 
de Engenharia de Telecomunicações e Controle da Escola Poli-
técnica da Universidade de São Paulo e seu respectivo suplente 
será realizada no dia 30 de setembro de 2021, das 9h00 às 
16h00 horas, por meio de sistema eletrônico de votação e 
totalização de votos.

Parágrafo único - Nas eleições realizadas eletronicamente 
durante o período excepcional de prevenção de contágio pela 
COVID-19 (Novo Coronavírus) fica dispensada a exigência de 
disponibilização de votação convencional, conforme o art. 4º da 
Resolução Nº 7.945 de 27.03.2020, e o art. 2º da Resolução Nº 
7.956 de 08.06.2020.

Art. 2º O representante dos servidores técnicos e adminis-
trativos e seu suplente serão eleitos pelos seus pares mediante 
voto direto e secreto.

§ 1º Será eleito um candidato e seu respectivo suplen-
te, para mandato de um ano, no período de 13/10/2021 a 
12/10/2022.

§ 2º Será considerado eleito o servidor mais votado, figuran-
do como suplente o mais votado a seguir.

§ 3º Não poderá votar e ser votado o servidor que se encon-
trar afastado de suas funções para prestar serviços a órgão 
externo à Universidade de São Paulo ou que estiver suspenso 
em razão de infração disciplinar.

§ 4º O servidor que for docente ou aluno da USP não será 
elegível para a representação dos servidores técnicos e adminis-
trativos, garantido o direito de voto.

DA INSCRIÇÃO
Art. 3º O pedido de inscrição deverá ser formulado por 

meio de requerimento devidamente assinado pelos candidatos 
e enviado à Secretaria do Departamento de Engenharia de 
Telecomunicações e Controle, por meio do endereço eletrônico 
secptc@lac.usp.br a partir da data de divulgação desta Portaria 
até as 16 horas do dia 10 de setembro de 2021.

§1º Os candidatos deverão estar regularmente em exercício 
no Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Con-
trole. O atendimento deste requisito deverá ser atestado pelo 
Serviço de Pessoal da Escola Politécnica da USP.

§2º Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo com 
as normas estabelecidas por esta Portaria serão deferidos pelo 
Chefe do Departamento e o resultado do deferimento publicado 
no site http://www.ptc.poli.usp.br do Departamento de Enge-
nharia de Telecomunicações e Controle até as 16 horas do dia 
15 de setembro de 2021.

§3º Eventuais recursos deverão ser enviados para a Secre-
taria do Departamento de Engenharia de Telecomunicações e 
Controle, por meio do endereço eletrônico secptc@lac.usp.br, até 
as 16 horas do dia 16 de setembro de 2021 e serão decididos 
pelo(a) Chefe do Departamento. O resultado de eventuais recur-
sos será divulgado até as 16 horas do dia 17 de setembro de 
2021 no site do Departamento de Telecomunicações e Controle.

§4º A ordem dos nomes na cédula será definida por meio 
de sorteio a ser realizado pela Secretaria do Departamento 
de Engenharia de Telecomunicações e Controle no dia 17 de 
setembro de 2021, às 16 horas e 30 minutos, por meio de vide-
oconferência aberta aos interessados.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Art. 4º A Secretaria do Departamento de Engenharia de 

Telecomunicações e Controle encaminhará aos eleitores, no dia 
30 de setembro de 2021, em seu e-mail cadastrado no Sistemas 
USP, o endereço eletrônico do sistema de votação e a senha de 
acesso com a qual o eleitor poderá exercer seu voto.

Art. 5º O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

DOS RESULTADOS
Art. 6º O resultado da eleição será divulgado no dia 01 de 

outubro de 2021, até as 17 horas, no site http://www.ptc.poli.
usp.br do Departamento de Engenharia de Telecomunicações 
e Controle.

§ 1º – Dos resultados da eleição cabe recurso, sem efeito 
suspensivo, no prazo de três dias úteis, após a divulgação do 
resultado.

§ 2º – O recurso a que se refere o parágrafo anterior deverá 
ser enviado à Secretaria do Departamento de Engenharia de 
Telecomunicações e Controle por meio do endereço eletrônico 
secptc@lac.usp.br e será decidido pelo(a) Chefe do Departa-
mento.

Art. 7º  Em caso de empate serão adotados sucessivamente 
os seguintes critérios de desempate:

I – o maior tempo de serviço na USP;
II – o maior tempo de serviço na respectiva categoria;
III – o servidor mais idoso.
Art. 8º  Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 

pela Diretora.
Art. 9º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

divulgação.
LIEDI LÉGI BARIANI BERNUCCI
Diretora
  ADENDO AO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO 

PROCESSO SELETIVO DE MESTRADO 2022
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL
Adicionalmente ao texto do edital de abertura de inscrições 

ao processo seletivo de mestrado 2022, publicado em diário ofi-
cial no dia 10 de agosto de 2021, acrescente-se a seguinte frase:

Poderá ser solicitada isenção de taxa de inscrição para 
casos que atendam a lei 13.656/18 desde que apresentados 
os devidos comprovantes. Serão aplicadas as sanções aos(às) 
candidatos(as) que venham a prestar informação falsa, referidas 
no art. 2º da lei.

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil
Av. Prof. Almeida Prado . travessa 2 . 83 . Cidade Universitá-

ria . 05508-900 . São Paulo-SP . Brasil
+ 55 11 3091-5529
http://ppgec.poli.usp.br
 PROCESSO: 21.1.0239.3.0
Nº Sistemas de Convênios USP: 1013014
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 MBA em Engenharia 
de Produção, a ser realizado no período de 18/09/2021 a 
18/11/2023.

VALOR: R$ 1.095.000,00,00
VIGÊNCIA: Vigorará a partir da data da assinatura até 120 

(cento e vinte) dias corridos após o término do curso.
DATA DE ASSINATURA: 23/08/2021
 Processo: 21.1.257.3.9
Sistema de Convênios: 1013045
ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE E DE USO RESTRITO 

celebrado entre USP/EP; WARTSILA BRASIL LTDA, E SAAM 
TOWAGE. Projeto: “Sistemas híbridos de potência para embar-
cações” Vigência: Entra em vigor pela assinatura de ambas as 
Partes, sendo válido pelo período de doze (12) meses Data de 
Assinatura: 23/08/2021

Parágrafo único - Ao término do prazo de 30 (trinta) dias, 
será mantida em arquivo somente a ata da eleição, salvo dispo-
sição expressa, em contrário, da Diretora da EEUSP.

Artigo 13 - No prazo de 3 (três) dias úteis, após a proclama-
ção do resultado, poderão ser impetrados recursos ao Presidente 
do Conselho Gestor do Quadrilátero Saúde/Direito da USP.

Parágrafo único - Os recursos a que se refere este artigo 
serão processados na Assistência Acadêmica da Escola de 
Enfermagem e não produzirá efeito suspensivo e será decidido 
pelo Presidente do Conselho Gestor, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data de sua impetração.

Artigo 14 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos, 
de plano, pela Diretora da Escola de Enfermagem.

Artigo 15 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Paulo, 23 de agosto de 2021.
Profa. Dra. Regina Szylit
Diretora

 ESCOLA POLITÉCNICA

 PORTARIA DIR – 2.866 DE 20 DE AGOSTO DE 2021
A Diretora da Escola Politécnica da USP, no uso de suas atri-

buições, designa a Comissão Eleitoral Paritária da eleição para 
escolha dos representantes discentes de graduação do Conselho 
de Departamento e da CoC do Departamento de Engenharia 
Química da Escola Politécnica da USP, conforme disposto na 
Portaria 2.846 de 09 de agosto de 2021:

Artigo 1º: A Comissão Eleitoral paritária será composta 
pelos membros abaixo relacionados:

a) Marcelo Martins Seckler – Docente (membro nato da 
Congregação).

b) Paulo César Bautista Couto - RD indicado por seus pares.
Artigo 2º - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 

pela Diretora.
Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.
Diretoria da Escola Politécnica, aos 20 de agosto de 2021.
Liedi Légi Bariani Bernucci
Diretora da Escola Politécnica da USP
 PORTARIA Nº 2865 DE 20 DE AGOSTO DE 2021
Dispõe sobre a eleição do representante dos servidores 

técnicos e administrativos e seu respectivo suplente para o Con-
selho do Departamento de Engenharia de Produção da Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo.

A Diretora da Escola Politécnica da USP, usando de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto nas Resoluções 7.903 e 
7.904 de 20 de dezembro de 2019, e no Regimento da Escola 
Politécnica da USP, baixa a seguinte

PORTARIA:
Art. 1º A eleição para escolha do representante dos servido-

res técnicos e administrativos para o Conselho do Departamento 
de Engenharia Produção da Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo e seu respectivo suplente será realizada no dia 29 
de setembro de 2021, das 9 às 16 horas, por meio de sistema 
eletrônico de votação e totalização de votos.

Parágrafo único - Nas eleições realizadas eletronicamente 
durante o período excepcional de prevenção de contágio pela 
COVID-19 (Novo Coronavírus) fica dispensada a exigência de 
disponibilização de votação convencional, conforme o art. 4º da 
Resolução Nº 7.945 de 27.03.2020, e o art. 2º da Resolução Nº 
7.956 de 08.06.2020.

Art. 2º O representante dos servidores técnicos e adminis-
trativos e seu suplente serão eleitos pelos seus pares mediante 
voto direto e secreto.

§ 1º Será eleito um candidato e seu respectivo suplen-
te, para mandato de um ano, no período de 30/10/2021 a 
29/09/2022.

§ 2º Será considerado eleito o servidor mais votado, figuran-
do como suplente o mais votado a seguir.

§ 3º Não poderá votar e ser votado o servidor que se encon-
trar afastado de suas funções para prestar serviços a órgão 
externo à Universidade de São Paulo ou que estiver suspenso 
em razão de infração disciplinar.

§ 4º O servidor que for docente ou aluno da USP não será 
elegível para a representação dos servidores técnicos e adminis-
trativos, garantido o direito de voto.

DA INSCRIÇÃO
Art. 3º O pedido de inscrição deverá ser formulado por 

meio de requerimento devidamente assinado pelos candidatos 
e enviado à Secretaria do Departamento de Engenharia de Pro-
dução, por meio do endereço eletrônico marolivi@usp.br a partir 
da data de divulgação desta Portaria até as 16 horas do dia 14 
de setembro de 2021.

§1º Os candidatos deverão estar regularmente em exercício 
no Departamento de Engenharia de Produção. O atendimento 
deste requisito deverá ser atestado pelo Serviço de Pessoal da 
Escola Politécnica da USP.

§2º Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo com 
as normas estabelecidas por esta Portaria serão deferidos 
pela Chefe do Departamento e o resultado do deferimento 
publicado no site do de Produção até as 16 horas do dia 17 de 
setembro[D1] de 2021.

§3º Eventuais recursos deverão ser enviados à Secretaria 
do Departamento de Engenharia de Produção, por meio do 
endereço eletrônico marolivi@usp.br, até as 16 horas do dia 21 
de setembro de 2021 e serão decididos pela Chefe do Depar-
tamento. O resultado de eventuais recursos será divulgado 
até as 18 horas do dia 22 de setembro de 2021[D2] no site do 
Departamento de Engenharia de Produção: http://pro.poli.usp.br

§4º A ordem dos nomes na cédula será definida por meio 
de sorteio a ser realizado pela Secretaria do Departamento de 
Engenharia de Engenharia de Produção dia 24 de setembro[D3] 
de 2021, às 15 horas, por meio de videoconferência aberta aos 
interessados.

DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Art. 4º A Secretária do Departamento de Engenharia de 

Engenharia de Produção encaminhará aos eleitores, no dia 28 de 
setembro de 2021, em seu e-mail cadastrado no Sistemas USP, o 
endereço eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso 
com a qual o eleitor poderá exercer seu voto.

Art. 5º O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

DOS RESULTADOS
Art. 6º O resultado da eleição será divulgado no dia 29 de 

setembro de 2021, até as 19 horas, no site do Departamento de 
Engenharia de Produção: http://pro.poli.usp.br

§ 1º – Dos resultados da eleição cabe recurso, sem efeito 
suspensivo, no prazo de três dias úteis, após a divulgação do 
resultado.

§ 2º – O recurso a que se refere o parágrafo anterior deverá 
ser enviado à Secretaria do Departamento de Engenharia de 
Produção por meio do endereço eletrônico marolivi@usp.br a e 
será decidido pela Chefe do Departamento.

Art. 7º  Em caso de empate serão adotados sucessivamente 
os seguintes critérios de desempate:

I – o maior tempo de serviço na USP;
II – o maior tempo de serviço na respectiva categoria;
III – o servidor mais idoso.
Art. 8º  Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 

pela Diretora.
Art. 9º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 

divulgação.
LIEDI LÉGI BARIANI BERNUCCI
Diretora
[D1]Sugerinmos um prazo maior 3 dias úteis pelo menos 

para o Serviço de Pessoal atestar o exercício regular dos inscri-
tos. Sugestão: 23.09.2021

[D2]Aqui você altera em virtude da modificação da data 
superior.

§ 2º - A Comissão Eleitoral divulgará, às 9 horas do dia 24 
de setembro de 2021, no sítio da Unidade (http://www5.each.
usp.br/eleicoes-each), a lista das chapas que tiverem seus pedi-
dos de inscrição deferidos, assim como as razões de eventual 
indeferimento.

Artigo 5º - Encerrado o prazo referido no artigo 4º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 27 de setembro a 6 de outubro de 2021, 
nos moldes do estabelecido no caput daquele artigo, hipótese 
em que poderão ser apresentadas candidaturas compostas 
também de Professores Associados 2 e 1.

Parágrafo único - A Comissão Eleitoral divulgará, às 9 horas 
do dia 8 de outubro, no sítio da Unidade (http://www5.each.
usp.br/eleicoes-each), a lista das chapas que tiverem seus pedi-
dos de inscrição deferidos, assim como as razões de eventual 
indeferimento.

Artigo 6º- Os docentes que exercerem as funções de 
Diretor(a), Vice-Diretor(a), bem como Presidente e Vice-Presiden-
te das Comissões mencionadas nos artigos 48 a 50 do Estatuto 
da USP, que se inscreverem como candidatos, deverão, a partir 
do pedido de inscrição,

desincompatibilizar-se, afastando-se daquelas funções, em 
favor de seus substitutos, até o encerramento do processo 
eleitoral.

DO COLÉGIO ELEITORAL
Artigo 7º - São eleitores todos os membros da Congregação, 

do CTA e das Comissões previstas nos artigos 48 a 50 do Estatu-
to da USP, bem como seus respectivos suplentes nos colegiados 
mencionados.

§ 1º - O eleitor que pertencer a mais de um colegiado terá 
direito a apenas um voto.

§ 2º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o fato, 
por escrito (atac-each@usp.br), à Assistência Técnica Acadêmica, 
até o dia 1 de novembro de 2021.

§ 3º - O eleitor que estiver legalmente afastado de suas 
funções na Universidade ou não puder comparecer às eleições, 
por motivo justificado, não será considerado para o cálculo do 
quorum exigido pelo Estatuto.

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

eleitores, um dia antes da eleição, 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 no primeiro turno.

Parágrafo único – Se houver segundo turno, o endereço 
eletrônico do sistema de votação e a senha de acesso serão 
encaminhados, em seu e-mail institucional, no dia da eleição.

Artigo 9º - O sistema eletrônico contabilizará cada voto, 
assegurando-lhe sigilo e inviolabilidade.

DOS RESULTADOS
Artigo 10 - A totalização dos votos será divulgada imediata-

mente após o encerramento das apurações.
Artigo 11 - Caso haja empate entre as chapas no segundo 

turno, serão adotados, como critério de desempate, sucessiva-
mente:

I - a mais alta categoria do candidato a Diretor(a);
ll - a mais alta categoria do candidato a Vice-Diretor(a);
lll - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Diretor(a);
lV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Vice-Diretor(a)”.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 12 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

eleição será encaminhado à Assistência Técnica Acadêmica, que 
o conservará pelo prazo mínimo de trinta dias.

Artigo 13 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Paulo, 9 de agosto de 2021.
Profa. Dra. Mônica Sanches Yassuda
Diretora

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 PORTARIA EE 049/2021
Dispõe sobre eleição do representante docente e respectivo 

suplente da Escola de Enfermagem junto ao Conselho Gestor do 
Quadrilátero Saúde/Direito da Universidade de São Paulo.

A Diretora da Escola de Enfermagem da Universidade de 
São Paulo, conforme o disposto na Resolução 5.493, de 18 de 
dezembro de 2008, retificada em 07 e 10 de fevereiro de 2009, 
baixa a seguinte PORTARIA:

Artigo 1° - A eleição de um representante docente da 
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo junto ao 
Conselho Gestor do Quadrilátero Saúde/Direito, e seu respectivo 
suplente, será realizada das 9h às 17h do dia 24 de setembro de 
2021, por meio de sistema eletrônico de votação e totalização 
de votos, por meio remoto, conforme estabelece o artigo 1º da 
Resolução 7945/2020.

Artigo 2º - Poderão votar e ser votados os docentes em 
exercício estáveis, efetivos.

§ 1º - Os professores aposentados, seniores, temporários, 
colaboradores e visitantes, independente dos títulos que possu-
am, não poderão votar nem ser votados.

§ 2º - Não poderá votar e ser votado o docente que se 
encontrar afastado de suas funções para prestar serviços em 
órgão externo à Universidade de São Paulo ou que estiver sus-
penso em razão de infração disciplinar.

§ 3º - Não será privado do direito de votar e ser votado 
o docente que se encontrar em férias, licença-prêmio ou que, 
afastado de suas funções, com ou sem prejuízo de vencimento, 
estiver prestando serviços em outro órgão da Universidade.

I - DA INSCRIÇÃO
Artigo 3º - O registro de candidaturas, mediante vinculação 

titular-suplente, far-se-á por meio de requerimento dirigido ao 
Presidente do Conselho Gestor.

Artigo 4º - Os requerimentos de inscrição de candidaturas 
deverão ser entregues na Assistência Técnica Acadêmica da 
Escola de Enfermagem até às 16h do dia 21/09/2021.

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

Parágrafo único - Antes da realização do pleito será divulga-
da a relação dos candidatos inscritos.

II - DA VOTAÇÃO E TOTALIZAÇÃO ELETRÔNICA
Artigo 6º - A Assistência Acadêmica da EEUSP encaminhará 

aos eleitores, às 8h do dia 24 de setembro de 2021, em seu 
e-mail institucional, o endereço eletrônico do sistema de vota-
ção 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 - Terminada a votação, a mesa eleitoral, desig-

nada pela Diretora, a partir do Sistema de Votação procederá 
à apuração dos votos, lavrando, a seguir, ata de abertura e 
encerramento dos trabalhos eleitorais e dos resultados obtidos.

Artigo 9º - Será considerada eleita a chapa mais votada.
Artigo 10 - 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.
Parágrafo único - No caso de empate, os critérios de desem-

pate serão aplicados à figura do titular.
Artigo 11 - O resultado será proclamado pela Diretora da 

Escola de Enfermagem até o dia subsequente ao do pleito.
Artigo 12 - 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 (trinta) dias, pelo menos.


