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mandato de quatro anos, em substituição à Profª Drª Gisele 
Manganelli Fernandes;

- Prof. Dr. Arnaldo Cortina – RG 8.546.982-8, docente da 
FCL, Câmpus de Araraquara, como suplente do Prof. Renato 
Crivellari Creppe, com mandato até 21-3-2021;

- Prof. Dr. Carlos Alberto Hossni RG 9.957.104-3, docente da 
FMVZ, Câmpus de Botucatu, como suplente do Prof. Dr. Ricardo 
Marques Barreiros, com mandato até 21-3-2021, em substitui-
ção ao Prof. Paulo Alexandre Monteiro de Figueiredo;

- Prof. Dr. José Roberto Ruggiero – RG 5.466.705-7, docente 
do IBILCE, Câmpus de São José do Rio Preto, como suplente do 
Prof. Dr. Neri Alves, com mandato até 21-3-2021, em substituição 
ao Prof. Dr. João Luiz Amaro;

- Prof. Dr. Mauro Hugo Mathias – RG 8.975.733-6, docente 
da FE, Câmpus de Guaratinguetá, com mandato até 21-3-2021, 
como suplente do Prof. Dr. Edson Alves de Campos.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

(Proc. 2335-1981-vol.2-Runesp)
 Extratos de Convênios
CONVÊNIO 53/2019 - TA.
Proc. 371/2017 – FO/AR.
Convenentes: UNESP, através da Faculdade de Odontologia 

do Campus Araraquara, e a Fundação Araraquarense de Ensino 
e Pesquisa em Odontologia – FAEPO.

Natureza: 6º Termo Aditivo ao Convênio celebrado em 
20-12-2017.

Objetivo: Tem por objetivo oferecer o Curso de Especializa-
ção em Periodontia – 21ª Edição.

Data de assinatura: 29-04-2019.
Vigência: até 24-03-2021.
Foro: Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
CONVÊNIO 76/2019.
Proc. 1497/2017 – FMVZ/BOT.
Convenentes: UNESP, através da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia do Campus de Botucatu, e a Escola Téc-
nica Estadual Dona Sebastiana de Barros (ETEC – São Manuel).

Natureza: Cooperação acadêmica.
Objetivo: Tem por objetivo a cooperação na área de Medi-

cina Veterinária, de acordo com o Plano de Trabalho “Educação 
Continuada em Medicina Veterinária voltada ao Ensino Médio”.

Data de assinatura: 21-05-2019.
Vigência: até 20-05-2024.
Foro: Comarca da Capital de São Paulo.
CONVÊNIO 80/2019.
Proc. 2138/2018 – FCT/PP.
Convenentes: UNESP, por meio da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia do Campus de Presidente Prudente, e o Departamen-
to Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis – DAEP.

Natureza: Cooperação acadêmica.
Objetivo: Tem por objetivo a cooperação na área de Recur-

sos Hídricos e Saneamento Ambiental, de acordo com o Projeto 
“Pagamento de Serviços Ambientais: definição de critérios para 
valoração e implantação do Programa Produtor de Água na 
Bacia Hidrográfica do Ribeirão Lageado”.

Data de assinatura: 21-05-2019.
Vigência: até 20-05-2024.
Foro: Comarca da Capital de São Paulo.
CONVÊNIO 90/2019 - TA.
Proc. 1341/2015 – RC/IGCE.
Convenentes: UNESP, através do Centro de Análise e Plane-

jamento Ambiental – CEAPLA/IGCE-RC, e a Prefeitura Municipal 
de Rio Claro.

Natureza: Termo de Reti-Ratificação ao Convênio celebrado 
em 06-03-2018.

Objetivo: Tem por objetivo alterar as Cláusulas Terceira e 
Quinta do Instrumento principal.

Data de assinatura: 21-05-2019.
Vigência: até 05-03-2023.
CONVÊNIO 91/2019 - TA.
Proc. 1341/2015 – RC/IGCE.
Convenentes: UNESP, através do Centro de Análise e Plane-

jamento Ambiental – CEAPLA/IGCE-RC, e a Prefeitura Municipal 
de Rio Claro.

Natureza: Termo de Reti-Ratificação ao 1º Termo Aditivo 
celebrado em 06-03-2018.

Objetivo: Tem por objetivo alterar as Cláusulas Segunda, 
Terceira, Quarta e Quinta do Instrumento complementar.

Data de assinatura: 21-05-2019.
Vigência: até 05-03-2023.
CONVÊNIO 112/2019.
Proc. 933/2019 – RUNESP.
Convenentes: UNESP e a University of Sopron, Hungria.
Natureza: Cooperação técnica, científica e acadêmica.
Objetivo: Tem por objetivo manter, aprofundar e desenvol-

ver em conjunto atividades acadêmicas, científicas e técnicas; 
promover ações de intercâmbio de docentes, técnicos e estudan-
tes, que contribuam para o avanço científico e para o fortaleci-
mento de seus recursos humanos especializados.

Data de assinatura: 29-05-2019.
Vigência: até 28-05-2024.
CONVÊNIO 113/2019 - TA.
Proc. 906/2006 – RUNESP.
Convenentes: UNESP, a Fundação Memorial da América 

Latina, a Universidade de São Paulo – USP e a Universidade 
Estadual de Campinas - UNICAMP.

Natureza: 2º Termo de Aditamento ao Convênio celebrado 
em 30-08-2013.

Objetivo: Tem por objetivo a prorrogação do Convênio 
original.

Data de assinatura: 29-08-2018.
Vigência: até 29-08-2020.

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE BAURU

 FACULDADE DE ARQUITETURA, ARTES E 
COMUNICAÇÃO
 Divisão Técnica Administrativa
 Extrato de Aditivo de Contrato
Proc. 550/45/01/15; Aditivo de Contrato 04/19-FAAC; 

Contratante: Universidade Estadual Paulista-Unesp, Faculda-
de de Arquitetura, Artes e Comunicação-FAAC, Campus de 
Bauru; Contratada: MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 
00.495.124/0001-95, Objeto: alteração da cláusula sexta do 
contrato 02/15- FAAC; valor atualizado (06 meses): R$ 899,70; 
Data da assinatura do aditivo de contrato: 24-05-2019.

 CAMPUS EXPERIMENTAL DE OURINHOS

 Despacho do Coordenador Executivo, de 3-6-2019
Considerando as disposições do artigo 5º da Lei Fede-

ral 8.666/93 e demais alterações, justificamos o pagamento 
da despesa a seguir indicada, independentemente da ordem 
cronológica, necessárias ao desenvolvimento das atividades 
deste Campus, visando assegurar condições para a execução 
da programação, cujo não cumprimento implicará prejuízos à 
ordem interna.

Processo 143/2019
Fornecedor: Alexsandro Pires Machado Alves 41483423816
CNPJ: 30.971.003/0001-33
Valor: R$ 1070,00

 INSTITUTO DE QUÍMICA

 SERVIÇO DE MATERIAIS - IQ/USP
Comunicado
Atraso de pagamento
O Instituto de Química da Universidade de São Paulo, 

em atendimento ao artigo 5º, parágrafo 1º, da Portaria 
GR.4.710/2010, justifica o atraso ocorrido no pagamento para 
a empresa: Albonett Locações Transportes e Serviços Ltda 
EPP - Processo 19.1.80.46.2, por problemas operacionais e 
administrativos.

 Universidade Estadual 
de Campinas
 REITORIA

 Despacho da Diretora Executiva de Administração, 
de 31-5-2019

Ratificando, com fundamento no inciso I, do artigo 25, 
da Lei Federal 8.666/93, o ato de Inexigibilidade de licitação 
do Coordenador do Centro de Engenharia Biomédica - CEB/
Unicamp, objetivando a aquisição de peças de reposição para 
monitores fisiológicos, Multiuso e Módulos Multiparametricos, 
da marca Philips, junto à empresa Gamacamp Produtos Hospita-
lares Ltda. Processo 01P-4826/2019.

 DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO

 DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Divisão de Contratos
 Extrato de Contratos
CARTA CONTRATO 47/2019 – Processo: 01 - P 3182/2019 

– CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
– CONTRATADA: K L SOUND EVENTOS EIRELI - ME. - Objeto: 
prestação de serviços de transcrição literal de áudio no formato 
de ata das reuniões da Comissão Central de Graduação – CCG/
UNICAMP – VALOR DO CONTRATO: R$ 7.975,00 – MODALI-
DADE: Dispensa de Licitação com fundamento no artigo 24 
inciso II da Lei Federal 8666/93- FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
12.1220100.5272 – ELEMENTO ECONÔMICO: 3339-58– VIGÊN-
CIA: será a partir de 12 meses contados a partir da data da 
assinatura. – ASSINATURA: 31-05-2019.

CARTA CONTRATO 40/2019 – Processo: 29 – P – 15811/2018 
– CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – 
CONTRATADA: QUATAR CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA 
- EPP. - Objeto: prestação de serviço de manutenção preventiva 
e/ou corretiva dos condicionadores de ar do datacenter da 
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação – FEEC/UNI-
CAMP – VALOR DO CONTRATO: R$ 32.480,00 – MODALIDADE: 
Pregão Eletrônico DGA 196/2019 - FUNCIONAL PROGRAMÁ-
TICA: 12.364.1043.5305 – ELEMENTO ECONÔMICO: 3339-80 
– VIGÊNCIA: será a partir de 12 meses contados a partir da data 
da assinatura – ASSINATURA: 30-05-2019.

 Termo de Rescisão Unilateral
A Universidade Estadual de Campinas, entidade autárquica 

do Governo do Estado de São Paulo, com sede na cidade Univer-
sitária “Zeferino Vaz”, Bairro de Barão Geraldo, em Campinas, 
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob 46.068.425/0001-
33, neste ato legal e estatutariamente representado, em virtude 
da recusa em dar continuidade aos trabalhos de Desenvolvimen-
to do Projeto Executivo de Requalificação – Portaria Principal, 
Acesso Administração e Praça de Alimentação/ FOP, objeto 
do Contrato de Prestação de Serviços, firmado nos autos do 
Processo 06-P-7415/2017, com fundamento no item 10.1 do 
mesmo instrumento contratual e no contido no inciso I do artigo 
78 da Lei Federal 8.666/93, e nos termos do inciso I do artigo 
79 da mesma lei, decide rescindir o Contrato de Prestação de 
Serviços de Engenharia 335/2017, celebrado com a empresa 
LFB PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF 
sob 13.912.338/0001-61, e todos os termos dele decorrentes. 
Assinado em 31-05-2019

 Termo de Rescisão Unilateral
A Universidade Estadual de Campinas, entidade autárquica 

do Governo do Estado de São Paulo, com sede na cidade Univer-
sitária “Zeferino Vaz”, Bairro de Barão Geraldo, em Campinas, 
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob 46.068.425/0001-
33, neste ato legal e estatutariamente representado, em virtude 
da paralização da execução dos serviços e com fundamento no 
subitem 12.1 do instrumento contratual e no contido nos incisos 
I e II do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, e nos termos do inciso 
I do artigo 79 da mesma lei, decide rescindir a Carta Contrato 
141/2018, firmado nos autos do Processo 08-P-30688/2016, 
celebrado com a empresa G FORCE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob 26.535.766/0001-64 e todos os termos 
dele decorrentes. Assinado em 03-06-2019

 Termo de Rescisão Unilateral
A Universidade Estadual de Campinas, entidade autárquica 

do Governo do Estado de São Paulo, com sede na cidade Univer-
sitária “Zeferino Vaz”, Bairro de Barão Geraldo, em Campinas, 
Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob 46.068.425/0001-
33, neste ato legal e estatutariamente representado, em virtude 
da não apresentação de documento competente - Nota Fiscal, 
nos termos do item 10.1 do PE 101/2019 e item 1 da Auto-
rização de Fornecimento 4090/2019, do objeto solicitado no 
prazo contratualmente estabelecido e em razão do disposto 
no subitem 11.6 do Edital e nos inciso I e II do artigo 78 da 
Lei Federal 8666/93, e nos termos do inciso I do artigo 79 da 
mesma lei, decide rescindir o Contrato avençado através da 
Autorização de Fornecimento 4090/2019, nos autos do Processo 
01-P-8922/2019, celebrado com a empresa CISTEL COMERCIO 
DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/MF sob 
22.769.273/0001-38, e todos os termos dele decorrentes.

Data da assinatura:03/06/2019

 Universidade Estadual 
Paulista
 REITORIA

 Portaria Unesp-194, de 3-6-2019

Nomeia membros do Conselho Curador da 
Fundação Vunesp

O Reitor da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mes-
quita Filho”, baixa a seguinte Portaria;

Artigo 1º - Ficam nomeados os professores abaixo relacio-
nados, para integrarem o Conselho de Curadores da referida 
Fundação, a contar da data da publicação desta Portaria:

- Prof. Dr. Estevão Tomomitsu Kimpara – RG 7.242.368, 
docente do ICT, Câmpus de São José dos Campos, Vice-Presi-
dente, com mandato até 2-12-2020, em substituição ao Prof. Dr. 
José Eduardo Corá;

- Prof. Dr. Paulo Alexandre Monteiro de Figueiredo – RG 
16.238.492, docente da FCT, Câmpus de Dracena, membro 
titular, com mandato de quatro anos, em substituição ao Prof. 
Dr. José Eduardo Corá;

- Prof. Dr. Ricardo Velludo Gomes de Soutello– RG 
20.427.736, docente da FCT, Câmpus de Dracena, como suplen-
te do Prof. Dr. Paulo Alexandre Monteiro de Figueiredo, com 

e financeiro do Curso de Especialização em Implantodontia, a 
ser ministrado de 10-04-2019 a 26-03-2021, conforme plano de 
trabalho constituído pela caracterização acadêmica e financeira, 
que passam a ser parte integrante deste instrumento. II-Ratificar, 
em seus exatos termos, as demais cláusulas do convênio origi-
nal. Data de assinatura: 22-05-2019.

 INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS

 Comunicado
Processo Seletivo
Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD-CAPES)
Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Botânica), Univer-

sidade de São Paulo.
Considerando a Portaria CAPES N? 086, de 03-07-2013, 

que aprova o Regulamento do Programa Nacional de Po?s-
-Doutorado – PNPD, o Programa de Po?s-Graduac?a?o em 
Ciências Biológicas (Botânica) divulga peri?odo e crite?rios para 
inscric?a?o e selec?a?o de candidatos para uma bolsa PNPD 
(dedicação exclusiva) com duração de 30 meses, a ser implanta-
da a partir de 01-10-2019.

1. DO CANDIDATO
1.1. Possuir, no ato da inscric?a?o, o ti?tulo de Doutor em 

cursos avaliados pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. 
Em caso de Diploma obtido em instituic?a?o estrangeira, este 
devera? ser analisado pelo Programa de Po?s-Graduac?a?o. 
Admitir-se-a? a inscric?a?o de doutorandos cuja defesa da Tese 
ocorra ate? a data de implementac?a?o da bolsa.

1.2. Disponibilizar curriculum vitae atualizado na Platafor-
ma Lattes do CNPq;

1.3. Na?o ser aposentado ou estar em situac?a?o equi-
parada;

1.4. Ser brasileiro ou estrangeiro sem vi?nculo empregati?cio.
1.5. Estar apto para assumir imediatamente após divulga-

ção do resultado.
1.6. Os trabalhos publicados em decorre?ncia das ativida-

des apoiadas pela bolsa PNPD/CAPES devera?o, necessariamen-
te, fazer refere?ncia ao apoio recebido.

2. DAS INSCRIC?O?ES
2.1. Peri?odo: de 19 até 30-08-2019.
2.2. A inscric?a?o se realizara? de segunda a sexta-feira, 

das 10 às 11h30 e das 14 às 16 horas, na Secretaria Geral de 
Pós-Graduação do Instituto de Biociências da USP, na Rua do 
Matão, Travessa 14, 321, Cidade Universitária, 05508-090, São 
Paulo, SP, pessoalmente, ou por meio de procurador, mediante a 
apresentac?a?o de instrumento de mandato.

2.3. A inscric?a?o podera? ser realizada por 
corresponde?ncia, desde que postada ate? a data de encerra-
mento das inscric?o?es e recebida pelo Programa em ate? 3 
(tre?s) dias u?teis apo?s a data de postagem. O Programa na?o 
se responsabiliza por eventuais atrasos ocorridos na entrega 
postal.

2.4. Documentos:
- Cópia, acompanhada de original para conferência, do RG, 

do CPF ou, se estrangeiro, do Passaporte (no caso de envio pelo 
correio, as cópias devem ser autenticadas);

- Título doutor ou ata de defesa;
- Plano de trabalho incluindo projeto de pesquisa e ativida-

des didáticas/orientação em português ou inglês, com no máxi-
mo 20 páginas, fonte Times New Roman, corpo 12, espaçamento 
1,5 e margens de 1,5 cm;

- Cópia do Currículo Lattes;
- Carta de apresentação, com no máximo duas páginas, de 

um supervisor credenciado no Programa, ressaltando inovações 
e importância do projeto a ser desenvolvido no contexto do 
grupo de pesquisa e para o Programa de Pós-Graduação. O 
candidato selecionado deverá participar, ao menos, em uma dis-
ciplina da graduação e/ou em uma da pós-graduação, esta exis-
tente ou nova, durante o período de vigência da bolsa, e estas 
disciplinas devem ser explicitadas na carta de apresentação.

3. DA SELEÇÃO
A seleção será realizada pela Comissão de Seleção compos-

ta pelos membros da Comissão Coordenadora do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Botânica). O processo 
seletivo é de caráter eliminatório e classificatório, não havendo 
obrigatoriedade de preenchimento das vagas disponíveis. Candi-
datos que não cumpram qualquer um dos requisitos apontados 
nos itens 1.1 - 1.4 e/ou não apresentem documentação completa 
serão eliminados. A avaliação classificatória será baseada no 
mérito acadêmico do candidato, referente a sua produção dos 
últimos três anos. O candidato deverá possuir pelo menos um 
artigo como primeiro autor no referido período. Artigos publi-
cados e/ou trabalhos apresentados em reuniões científicas com 
o candidato como primeiro autor terão o dobro de pontuação 
em relação àqueles em que o candidato não seja o primeiro 
autor. Será também levado em conta o mérito do projeto. No 
caso de empate, o candidato com menor tempo de titulação 
terá prioridade.

A seleção ocorrerá no período de 02 a 13-09-2019. O 
resultado será divulgado no dia 16 de setembro no site do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Botânica) 
em http://felix.ib.usp.br/posbotanica/ no menu Ingresso/PNPD. 
O candidato poderá interpor recurso no prazo de 2 (dois) dias 
úteis após a publicação do resultado. O resultado da seleção terá 
validade de 6 meses.

Os candidatos não aprovados poderão retirar a documen-
tação apresentada até 30 dias após o encerramento da seleção.

Mais esclarecimentos pelo telefone (11) 3091-7517 ou pelo 
e-mail: cpg@ib.usp.br

 INSTITUTO DE FÍSICA

 Retificação
No Processo: 2018.1.828.43.1, onde se lê: Despacho do Rei-

tor, de 28-5-2019, leia-se: Despacho do Diretor, de 28-05-2019.

 INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

 Termo de Multa Pecuniária
Processo: 2019.1.675.45.7 - Compra RP 87063/19 - Contra-

tada: Slim Suprimentos Ltda. - EPP - Classificação dos recursos: 
33903041 - Material de escritório, papelaria e impressos. Classi-
ficação Funcional Programática: 12.364.1043.5304. Multa pecu-
niária no valor de R$ 7,28, pelo atraso de 05 dias na entrega do 
objeto, conforme artigos 4º, 8º, 9º e 10 da Portaria GR-3161-99.

 INSTITUTO OCEANOGRÁFICO

 Extrato de Contrato
Contrato 05/2019
Licitação: Tomada de Preços 07/2019. Processo 

19.1.177.21.0.
Objeto: Serviço de apoio operacional em informática.
Contratante: Instituto Oceanográfico da USP Contratada: 

MFC Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.
Valor do Contrato: R$ 13.500,00
(Não publicado em época oportuna).
 Extrato de Convênio
Quarto Aditamento - Prorrogação de Prazo
Convênio SBF/nº 009/2012
Partícipes: União, representada pelo Ministério do Meio 

Ambiente por intermédio de sua Secretaria de Biodiversidade e 
a Universidade de São Paulo através do Instituto Oceanográfico

Objeto: Monitoramento ambiental da área de influência 
direta da Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF)

Prazo da prorrogação: 90 dias
Data da Assinatura: 03-05-2019
Fim da Vigência: 03-08-2019

Artigo 1º - A eleição para escolha do Vice-Presidente da 
Comissão da Pesquisa ocorrerá na reunião da Congregação, a 
ser realizada em 28-06-2019.

DAS INSCRIÇÕES
Artigo 2º - Os candidatos a Vice-Presidente deverão proto-

colar na Assistência Acadêmica, no prazo de 04 a 13-06-2019, 
das 9h às 16h, o pedido de inscrição, mediante requerimento 
assinado e dirigido à Diretora.

§1º - As candidaturas poderão ser compostas por Professo-
res Titulares e Associados.

§2º - A Diretora divulgará, às 16h do dia 14-06-2019, no 
sítio da Unidade, a lista das candidaturas que tiverem seus pedi-
dos de inscrição deferidos, assim como as razões de eventual 
indeferimento.

Artigo 3º - Encerrado o prazo referido no artigo 2º e não 
havendo pelo menos dois candidatos inscritos, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 17 a 26-06-2019, das 9h às 16h, nos 
moldes do estabelecido no caput daquele artigo, hipótese em 
que poderão ser apresentadas candidaturas compostas também 
de Professores Doutores 2 e 1.

Parágrafo único - A Diretora divulgará, às 16h do dia 27-06-
2019, no sítio da Unidade, a lista dos pedidos de inscrição defe-
ridos, assim como as razões de eventual indeferimento.

DO COLÉGIO ELEITORAL
Artigo 4º - São eleitores todos os membros da Congregação 

da Unidade.
§ 1º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o fato 

por escrito à Assistência Acadêmica, até o dia 27-06-2019.
§ 2º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele subs-

tituído se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer 
por motivo justificado.

DA ELEIÇÃO
Artigo 5º - A votação será pessoal e secreta, não sendo 

permitido o voto por procuração.
Parágrafo único - Cada eleitor poderá votar em apenas um 

candidato.
Artigo 6º - A votação será realizada por meio de cédula 

oficial, devidamente rubricada pela Diretora da Unidade.
§ 1º - As cédulas conterão a listagem dos candidatos 

elegíveis a Vice-Presidente, em ordem alfabética do nome do 
candidato a Vice-Presidente.

§ 2º - No lado esquerdo de cada candidato haverá uma 
quadrícula, na qual o eleitor assinalará com um “X” o seu voto.

DA APURAÇÃO
Artigo 7º - A apuração dos votos, a cargo dos membros da 

Congregação, terá início imediatamente após o término da vota-
ção. Aberta a urna e contadas as cédulas, seu número deverá 
corresponder ao de eleitores.

§ 1º - Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem 
votos em mais de um candidato ou qualquer sinal que permita 
identificar o eleitor.

§ 2º - Serão nulos os votos que não forem lançados na 
cédula oficial.

Artigo 8º - Será considerado eleito o candidato que obtiver 
maioria simples dos votos do Colegiado.

Artigo 9º - Caso haja empate entre os candidatos, serão 
adotados, como critério de desempate, sucessivamente:

I - a mais alta categoria do candidato a Vice-Presidente;
II - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Vice-Presidente.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 10 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

eleição será conservado pela Assistência Acadêmica, pelo prazo 
mínimo de 30 dias.

Artigo 11 - O mandato do Vice-Presidente eleito vigorará a 
partir de 01-07-2019 e será limitado ao término do primeiro biê-
nio do mandato da Diretoria/FAUUSP, ou seja, até 15-12-2020.

Artigo 12 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pela Diretora.

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

 FACULDADE DE EDUCAÇÃO

 Retificação do D.O. de 26-3-2019
No Edital Processo de Transferência Externa 2019 - 2ª Fase, 

publicado na Seção I, página 47.
Onde se lê:
“IV - Prova escrita
A prova escrita versará sobre temas relativos à Educação, 

possui caráter eliminatório e não tem efeito para aproveita-
mento de estudos. Será realizada no dia 14 de junho de 2019, 
às 9h, com duração de 03 (três) horas, na sala 115, do Bloco B 
da Feusp...”.

Leia-se:
“IV - Prova escrita
A prova escrita versará sobre temas relativos à Educação, 

possui caráter eliminatório e não tem efeito para aproveita-
mento de estudos. Será realizada no dia 13 de junho de 2019, 
às 9h, com duração de 03 (três) horas, na sala 113, do Bloco B 
da Feusp...”.

 FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO

 Termo de Rescisão de Contrato
Processo: 15.1.2153.17.0 e demais volumes
Contrato: Tomada de Preço 005/2015 e Contrato 030/2016
Contratante: Universidade de Sao Paulo por meio da Facul-

dade de Medicina de Ribeirão Preto – FMRP/USP
Contratada: CRISACON CONSTUTORA LTDA
Objeto: Recisão contratual por ato unilateral com funda-

mento no artigo 79, inciso I, combinado com os artigos 77 e 
78 incisos I, II e V, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, do Contrato 030/2016 - FMRP, para a execução de 
Execução dos serviços de Reforma de 66m2 e Construção de 
13,13 m2 de área - 1ª etapa - do Laboratório de Pesquisa com 
Sala de Cultura do Bloco “B” do Departamento de Genética da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Este termo dá 
por rescindido, jurídica e administrativamente, o contrato em 
epígrafe, a partir de 01-08-2018, com aplicação das seguintes 
penalidades:

1.Dar por rescindido o contrato celebrado, por ato unilateral 
da administração;

2.Aplicar multa por inexecução do contrato, em quantia 
correspondente a 20% do valor da obrigação não cumprida, no 
montante de R$ R$ 29.588,64, conforme previsão do artigo 9º 
da Portaria GR 3161/99;

3.Aplicar suspensão temporária de participação em lici-
tação e impedimento de contratar com a Administração, pelo 
prazo de 02 anos e;

4.Requisitar ressarcimento de prejuízos causados à Admi-
nistração nos moldes dos artigos 80, incisos III e IV, e 87, § 1º, 
da Lei Federal 8.666/93 e no artigo 14 da Portaria GR 3.161/99.

A partir da publicação deste extrato, a Contratada terá o 
prazo de 5 dias úteis para recorrer sobre os atos da Administra-
ção. O presente processo encontra-se à disposição para vista e 
cópia reprográfica, se for necessário.

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO 
PRETO

 Extrato de Convênio
Proc. 18.1.603.58.8. Conveniada: Fundação Odontológica 

de Ribeirão Preto. Convenente: Universidade de São Paulo, com 
interveniência da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto.
Termo Aditivo: I - Retificar a cláusula primeira (objeto): O pre-
sente convênio tem por objeto o gerenciamento administrativo 
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