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ser agendadas pelo Advogado por telefone, no número (11) 3291-
7100, das 09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e quatro) horas 
de antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer 
seus dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secre-
taria de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora 
que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia e hora 
agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo que 
não retarde outros atendimentos agendados.

DR. ADRIANA ALVES BESSA – OAB/SP 407.126
DR. JORGE LUIS CONFORTO – OAB/SP 259.559

PROCESSO SEDUC 775783/2021 GDOC 1000726-13954/2021
INTERESSADO: R.F.V.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 2ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – 
Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de fls. 
250, a saber: 1. Ciência à defesa sobre a juntada dos documentos 
de fls.246/249vº noticiando a exoneração do acusado, a pedido, 
facultada manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Decorrido 
o prazo supra, venham os autos conclusos para elaboração de 
relatório final. 3. Publique-se. A vista e a carga de autos poderão 

4.3 - Os parâmetros utilizados para alimentar o algoritmo 
apresentado no item 4.1 serão os definidos na GNU C stan-
dard library (glibc), a saber: i = SEMENTE; M = (2^31)-1; a = 
1103515245; c = 12345

4.4 - Para efeito deste sorteio será utilizada como SEMENTE 
inicial o número vencedor do primeiro prêmio do concurso 5723 
da Loteria Federal a ser realizado dia 10/12/2022 pela Caixa 
Econômica Federal.

4.5 - O número gerado pelo algoritmo previsto no item 4.2, 
a partir da SEMENTE obtida de acordo com o estabelecido no 
item 4.4, será o ticket do primeiro candidato listado na Tabela II.

4.6 - Para os demais habilitados, os tickets serão obtidos pelo 
mesmo algoritmo, tendo como SEMENTE o ticket do candidato que 
aparece na posição imediatamente anterior na Tabela II, até que 
todos os candidatos listados nesta tabela tenham um ticket atribuído.

Do Sistema de Alocação de Conteudistas nas Disciplinas
5 - Após atribuição dos tickets, os habilitados em cada uma 

das disciplinas serão ordenados novamente, desta vez por ordem 
crescente de ticket, e serão convocados para prestar serviços 
nesta ordem, conforme demandas da UNIVESP.

6 - A lista ordenada de cada disciplina, gerada conforme 
o item 5, será concatenada ao final da lista referente à mesma 
disciplina, cuja publicação encontra-se mencionada no item 1.2.

6.1 - A nova lista formada pela concatenação das duas listas 
substituirá aquela cuja publicação encontra-se mencionada no 
item 1.2, para as disciplinas constantes da Tabela I.

7 - Os resultados deste sorteio serão divulgados no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo, bem como no portal de trans-
parência da UNIVESP no link: https://univesp.br/transparencia/
credenciamento-de-docentes.

8 - Este sorteio se limita exclusivamente à complementação 
da(s) lista(s) citada(s) no item 1.2 e não altera as demais regras 
de convocação e chamamento previstas no comunicado citado 
no mesmo item.

9 - A participação neste sorteio não resulta em obrigato-
riedade de convocação ou contratação para a prestação dos 
serviços listados na tabela I.

Dos valores para contratação
10 - Conforme estabelecido no item 6.4 do Edital de Cha-

mamento Público Nº 002/2019, os valores pagos pelos serviços 
de autoria e acompanhamento de oferta de disciplinas seguirão 
a tabela vigente, aprovada de acordo com o estatuto e o regi-
mento interno da Universidade Virtual do Estado de São Paulo 
– UNIVESP, disponível no endereço eletrônico: http://univesp.br/
transparencia/credenciamento-de-docentes.

comunicado, não sendo extensível seus efeitos para outras 
disciplinas ou períodos.

Das Condições para Participação do Sorteio
2 - Poderão participar do sorteio os conteudistas que estive-

rem regularmente habilitados na disciplina a ser sorteada, con-
forme item 5.2 do Edital de Chamamento Público Nº 002/2019 
de 14 de setembro de 2019, alterado pelos comunicados 
publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 04 de 
fevereiro de 2020 e 25 de agosto de 2020, que não componham 
as listas citadas no item 1.2.

2.1 - Foram considerados habilitados para fins deste sorteio 
os conteudistas cuja habilitação estava vigente e a publicação 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo fora realizada até a 
data de publicação deste comunicado.

2.2 - Os conteudistas habilitados posteriormente à data 
deste sorteio poderão participar dos sorteios subsequentes 
que poderão ser realizados em datas a serem fixadas oportu-
namente.

2.3 - Estarão aptos a serem contratados para prestação de 
serviços nas ofertas de disciplinas do período indicado no item 1, 
todos os candidatos participantes do presente sorteio.

Das Regras de Funcionamento do Sorteio
3 - O sorteio será realizado tendo por base a Tabela II que 

contém a lista de disciplinas associadas aos respetivos candi-
datos habilitados.

3.1 - A Tabela II foi ordenada alfabeticamente por ordem 
de código de disciplina e, mantendo-se esta ordenação, foi 
secundariamente ordenada alfabeticamente pelo nome dos 
conteudistas habilitados.

3.2 - Em caso de divergências entre a Tabela II e os regra-
mentos previstos no Chamamento Público Nº 002/2019 e no 
presente comunicado, vigorará o previsto nos dois últimos, para 
fins de geração dos resultados de ordenação deste sorteio.

4 - Cada candidato receberá um número, doravante deno-
minado ticket, para cada disciplina em que se encontrar regu-
larmente habilitado.

4.1 - Cada candidato fará jus a um único ticket por dis-
ciplina.

4.2 - Os tickets serão gerados a partir de um Gerador Con-
gruente Linear, implementado em Python, dado pela fórmula x[i] 
= (a*x[i-1] + c) mod M, conforme descrito em Donald E. Knuth. 
1997. The Art of Computer Programming, Volume 2 (3rd Ed.): 
Seminumerical Algorithms. Addison-Wesley Longman Publishing 
Co., Inc., Boston, MA, USA.

Tabela I - Lista de disciplinas e serviços
Código Disciplina Período Roteiros de Aprendizagem Videoaulas Elaboração de atividades Elaboração de questões Acomp. Valor
LIN510 Variação e Mudança Linguística 2023b1 8 11-21 Tipo 2 (24) 48 Bimestral R$ 31.000,00

Tabela II - Lista de conteudistas habilitados e identificados 
por disciplina
Código Disciplina Número Habilitação Nome Completo
LIN510 Variação e Mudança Linguística 0434/2022 HADINEI RIBEIRO BATISTA
LIN510 Variação e Mudança Linguística 0472/2022 Elizabeth da Penha Cardoso

São Paulo, 07 de dezembro de 2022
__________________________________
Rodolfo Jardim de Azevedo
Presidente
Universidade Virtual do Estado de São Paulo

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ÁREA DE CONSULTORIA GERAL

 PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES
 SECRETARIA DA SAÚDE
PROCESSO SES 32547/2020 GODOC 1000726-97247/2020
INTERESSADO: A.A.P.B.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

11ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho 
de fls. 143, a saber: Autos conclusos a esta Presidência nesta 
data. Conforme documentos juntados às fls. 136/137, foi regu-
larmente cumprida pelo sindicado as condições estabelecidas 
em audiência em que aceitou a proposta de suspensão condi-
cional da Sindicância, apresentando o relatório de atividades 
e atestado de frequência certificando não haver cometido no 
período nenhuma falta injustificada. Declaro que até o presente 
momento cumpridas as condições e aguardo relatório e certidão 
de frequência do próximo trimestre. Observo que deverão ser, 
sob pena de rescisão do acordo de suspensão, serem observadas 
rigorosamente as datas fixadas em audiência para o encami-
nhamento dos documentos determinados. Encaminhe-se cópia 
do presente despacho ao acusado através de su e-mail e ao seu 
Defensor, para os devidos fins. Publique-se. A vista e a carga 
de autos poderão ser agendadas pelo Advogado por telefone, 
no número (11) 3291-7100, das 09h00min às 17h00min, com 
24 (vinte e quatro) horas de antecedência. No agendamento 
o Advogado, após fornecer seus dados profissionais, indicará 
a Unidade Processante, a Secretaria de Estado ou Autarquia, 
o número do processo e o dia e hora que comparecerá ao 
Cartório da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. Caso o 
Advogado não compareça no dia e hora agendados seu atendi-
mento ficará sujeito à espera, de modo que não retarde outros 
atendimentos agendados.

DRA. CARLA DANIELE DA SILVA FERREIRA – OAB/SP 
4215.415

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
PROCESSO SSP 8897/2013 GODOC 1000726-1259899/2013
INTERESSADO: M.A.P.S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 10ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls. 297, a saber: 1. Intime-se a D. Defesa para que, em 05 (cinco) 
dias, se manifeste sobre a mídia juntada às fls. 296, bem como 
se insiste na oitiva das testemunhas arroladas às fls. 121/131. 
Em caso positivo, informar o endereço eletrônico e telefone 
das mesmas, que deverão comparecer independentemente de 
intimação. 2. Cumpra-se. Publique-se. A vista e a carga de autos 
poderão ser agendadas pelo Advogado por telefone, no número 
(11) 3291-7100, das 09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência. No agendamento o Advogado, 
após fornecer seus dados profissionais, indicará a Unidade 
Processante, a Secretaria de Estado ou Autarquia, o número 
do processo e o dia e hora que comparecerá ao Cartório da 
Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. Caso o Advogado 
não compareça no dia e hora agendados seu atendimento ficará 
sujeito à espera, de modo que não retarde outros atendimentos 
agendados.

DR. MAURÍCIO JANUZZI SANTOS – OAB/SP 138.176
DR. ALUISIO MONTEIRO DE CARVALHO – OAB/SP 273.231
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PROCESSO SEDUC 775818/2021 GDOC 1000726-

10265/2021
INTERESSADO: A.A.S e outras
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

2ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do termo de 
fls. 992, a saber: 1. Recebo a defesa prévia de fls. 981/982 em 
favor da coindiciada A.A.S., eis que tempestiva, com rol de tes-

temunhas que serão oportunamente ouvidas. 2. Recebo a defesa 
prévia de fls. 983, complementada às fls.987/991, em favor da 
coindiciada A.B., arrolando uma testemunha que será inquirida 
futuramente. 3. Recebo a defesa prévia de fls.986 em favor da 
coindiciada M.C.Z.D., eis que tempestiva, com rol de testemu-
nhas que serão inquiridas oportunamente. 4. Em termos de pros-
seguimento, fica designada audiência para o dia 05/05/2023, às 
13:30 horas, objetivando a oitiva das testemunhas arroladas 
pela Administração, sendo que a audiência será realizada por 
videoconferência, ficando facultada às testemunhas a escolha 
do local onde pretendem prestar o depoimento. 5. As teste-
munhas arroladas pela Administração deverão ser intimadas 
da audiência e para informar, até o dia 28/04/2023, endereço 
eletrônico (e-mail) e número de telefone para contato, por men-
sagem eletrônica a ser enviada para esta 2ª Unidade (pge-ppd-
-2up@sp.gov.br). 6. Publique-se, intimando-se os defensores do 
presente despacho. A vista e a carga de autos poderão ser agen-
dadas pelo Advogado por telefone, no número (11) 3291-7100, 
das 09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus 
dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria 
de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora 
que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia e hora 
agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo 
que não retarde outros atendimentos agendados.

DR. APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS – OAB/
SP 97.365

DR. MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA – OAB/SP 
116.800

DRA. LUCIANA ROSSATO RICCI – OAB/SP 243.727
PROCESSO SEDUC 477332/2022 GDOC 1000726-3332/2022
INTERESSADO: C.M.G.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 2ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do termo de fls. 
142, a saber: Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois 
mil e vinte e dois, às 15h00, sob a Presidência do Procurador do 
Estado, Dr. Ricardo Kendy Yoshinaga, foi instalada a audiência 
por videoconferência objetivando o interrogatório do indiciado 
C.M.G., que não participou da audiência, não acessando o link 
que lhe foi enviado (fls.138). Pela Presidência foi deliberado o 
seguinte: 1 - Diante da inércia do acusado – apesar de citado e 
intimado às fls.136 e do e-mail enviado às fls.138 -, fica decreta-
da sua revelia, com fundamento no art. 280 da Lei nº 10.261/68; 
2 – Outrossim, fica nomeada para a defesa dativa da acusada 
a advogada, Drª. Erika Gincer Ikonomakis, OAB/SP nº 183.366, 
que deverá ser intimada da presente nomeação e para que, no 
prazo de 3 (três) dias, apresente defesa prévia, nos termos do 
art. 283 da Lei nº 10.261/68; 3 – Publique. NADA MAIS, encerra-
-se este termo, que reproduz os atos praticados em audiência. 
Eu, Mirlane Antonia Santos Salles / Karen Cordeiro Cimó Hashi-
moto, digitei. A vista e a carga de autos poderão ser agendadas 
pelo Advogado por telefone, no número (11) 3291-7100, das 
09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus 
dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria 
de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora 
que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia e hora 
agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo 
que não retarde outros atendimentos agendados.

DRª. ERIKA GINCER IKONOMAKIS - OAB/SP 183.366
PROCESSO SEDUC 25091/2019
INTERESSADO: J.D.L.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 2ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho 
de fls. 234, a saber: 1. Com a juntada da ficha funcional de 
fls.230/233Vº, fica declarada encerrada a instrução processual. 
2. Intime-se a defesa para que, no prazo de 7(sete) dias, apresen-
te alegações finais, nos termos do art. 292 da Lei nº 10.261/68. 
3. Publique-se. A vista e a carga de autos poderão ser agenda-
das pelo Advogado por telefone, no número (11) 3291-7100, 
das 09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus 
dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria 
de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora 
que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia e hora 
agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo 
que não retarde outros atendimentos agendados.

DRA. CAROLINA MEYER RIBEIRO DE MATTOS – OAB/SP 291.934

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 REITORIA

 PRÓ-REITORIAS
 Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária
 EDITAL DE PRESERVAÇÃO E CURADORIA DE ACERVOS E PATRIMÔNIO CULTURAL NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
EDITAL PRCEU 02/2022
A Comissão de Seleção e de Avaliação do Edital PRCEU 02/2022 de Preservação e Curadoria de Acervos e Patrimônio Cultural 

na Universidade de São Paulo divulga a lista inicial de projetos selecionados:

Nome do Proponente Projeto Unidade
Alvaro Esteves Migotto Ampliação e modernização do Banco de Imagens de Biologia Marinha – Cifonauta CEBIMar
Eduardo Andrade Botelho de Almeida Preservação, Expansão e Acessibilidade da Coleção Entomológica Prof. J.M.F.Camargo (RPSP), Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo
FFCLRP

Eduardo Colli Recuperação de itens do acervo da Matemateca e aprimoramento do conteúdo e da logística de sua exposição itinerante IME
Fernando Shinji Kawakubo Digitalização e Acesso Online do Arquivo de Fotografias Aéreas (AFA) do Departamento de Geografia da FFLCH-USP FFLCH
Francisco Javier Hernandez Blazquez Monitoramento, higienização, restauração, acondicionamento e exibição das coleções históricas, de ensino, pesquisa e de extensão dos Museus 

da FMVZ USP.
FMVZ

Guilherme Matos Sipahi Higienização e restauro de peças do Museu de Computação Científica do IFSC IFSC
Iran Jose Oliveira da Silva Infraestrutura básica para conservação e preservação do acervo técnico do Museu Luiz de Queiroz ESALQ
Joseph Harari Digitalização e Disponibilização do Acervo Histórico de Dados Ambientais das Bases de Ensino e Pesquisa do Instituto Oceanográfico da Univer-

sidade de São Paulo
IO

Juliana de Moraes Leme Basso REESTRUTURAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO ACERVO DA COLEÇÃO CIENTÍFICA DE PALEONTOLOGIA, INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS, USP IGc
Luiz Fernando Ramos Conservação, Descrição e Disponibilização de Acervos Teatrais ECA
Massuo Jorge Kato Preservação do acervo do Prof. OTTO RICHARD GOTTLIEB do Instituto de Química / USP IQ
Sylvia Maria Caiuby Novaes Identificação, conservação, digitalização e difusão do acervo de negativos do LISA FFLCH
Edison Santiago de Almeida Salvaguarda do acervo do Centro Cultural USP São Carlos PUSP-SC
Marcia Regina de Sá CENTRO DE MEMÓRIA DA EEFEUSP: organizar, preservar e divulgar EEFE
Viviane Yuri Jono Adequação de infraestrutura predial, segurança contra incêndio e aprimoramento das condições ambientais para a conservação e preservação do 

Herbário ESA da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo
ESALQ

O prazo para interposição de recurso administrativo contra a decisão da Comissão de Seleção e de Avaliação será de 9 a 15 de 
dezembro de 2022, por meio do Sistema Apolo. A divulgação da lista final está prevista para 22 de dezembro de 2022.

 Pró-Reitoria de Graduação
 PROCESSO SELETIVO ENEM – USP 2023
Edital 002/2022
O Pró-Reitor de Graduação da Universidade de São Paulo, 

considerando o disposto no artigo 61 do Estatuto da UNIVERSI-
DADE DE SÃO PAULO (USP) e a Resolução USP nº 8.345 de 11 
de novembro de 2022, que especifica os sistemas de ingresso 
nos Cursos de Graduação da USP, torna público o processo 
seletivo denominado ENEM-USP 2023 para provimento de parte 
das vagas em Cursos de Graduação oferecidos pela USP para 
ingresso exclusivamente no 1º semestre de 2023, com base no 
resultado obtido pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) de 2022.

DISPOSIÇÕES GERAIS
1. O processo seletivo ENEM-USP 2023, que tem por obje-

tivo a seleção de candidatos à matrícula inicial em 2.917 (duas 
mil novecentas e dezessete) vagas regulares nos Cursos de 
Graduação da Universidade de São Paulo (USP), discriminadas 
na Tabela de Vagas constante do Anexo I deste Edital, será feito 
exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos candi-
datos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) referente 
ao ano de 2022.

2. Os interessados que já concluíram, ou que venham a 
concluir no ano letivo de 2022, o Ensino Médio ou equivalente, 
bem como os portadores de diploma de curso superior oficial ou 
reconhecido, devidamente registrado, que tenham se submetido 
às provas do ENEM referente ao ano de 2022, poderão disputar 
o processo seletivo ENEM-USP 2023 na condição de candidatos.

2.1. Os inscritos na condição de candidatos poderão ser 
instados a comprovar que atendem aos requisitos do item 2 a 
qualquer momento do processo seletivo.

3. A realização do processo seletivo ENEM-USP 2023, de 
que trata este Edital, ficará a cargo da Fundação Universitária 
para o Vestibular (FUVEST).

3.1. À FUVEST caberá a responsabilidade de tornar públicos 
com a antecedência necessária: datas e meios para a inscri-
ção; datas, locais e formas de divulgação das Chamadas para 
Matrícula e da Lista de Espera, bem como todas as demais 
informações relacionadas ao processo seletivo ENEM-USP 2023.

3.2. O Edital do presente Processo Seletivo e as informações 
a ele pertinentes serão disponibilizadas no site da FUVEST, www.
fuvest.br.

DO CRONOGRAMA
4. O cronograma de inscrição, divulgação, matrículas e Lista 

de Espera dos candidatos está disponível no Anexo III deste 
Edital e no site da FUVEST, www.fuvest.br.

5. É de responsabilidade exclusiva do candidato a obser-
vância e cumprimento dos prazos e procedimentos de inscrição 
estabelecidos neste Edital, bem como o acompanhamento de 
eventuais alterações posteriores que venham a ser divulgadas.

DAS INSCRIÇÕES
6. A inscrição no processo seletivo ENEM-USP 2023 será 

feita por meio da internet, no período de 09 de dezembro de 
2022 a 11 de janeiro de 2023, no site da FUVEST, www.fuvest.br.

6.1. Para efetuar a inscrição no ENEM-USP 2023 os candi-
datos deverão possuir documento de identidade e seu próprio 
número de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

6.2. A taxa de inscrição no ENEM-USP 2023 será de R$ 
10,00 (dez reais), devendo ser paga até a data limite de 11 de 
janeiro de 2023.

6.3. Ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição men-
cionada no item 6.2, os candidatos:

a. inscritos no Concurso Vestibular FUVEST 2023;
b. em situação de vulnerabilidade socioeconômica que con-

correm às vagas do ENEM-USP 2023 destinadas a candidatos 
com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário 
mínimo que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em 
escolas públicas brasileiras (EP-L1);

c. em situação de vulnerabilidade socioeconômica que 
concorrem às vagas do ENEM-USP 2023 destinadas a candi-
datos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com renda 
familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, 
que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas 
públicas brasileiras (PPI-L2);

d. que declararem situação de vulnerabilidade socioeconô-
mica por ser membro de família de baixa renda e que estejam 
inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico), desde que informem o Número de Identifi-
cação Social (NIS) único e válido.

7. Os Cursos oferecidos pela USP no processo seletivo 
ENEM-USP 2023 agrupam-se nas Áreas do Conhecimento: Ciên-
cias Biológicas e da Vida (B); Ciências Exatas e Tecnológicas (E) 
e Ciências Humanas e Sociais (H), conforme detalhado na Tabela 
de Vagas, constante do Anexo I deste Edital.

7.1. Os candidatos devem se inscrever em uma única Área 
do Conhecimento e selecionar, em ordem de prioridade, até o 
máximo de 3 (três) Cursos pretendidos dentre os que compõem 
a Área do Conhecimento escolhida.

7.2. É proibido aos candidatos se inscreverem mais de uma 
vez no ENEM-USP 2023. Caso isso ocorra, todas as suas inscri-
ções serão anuladas.

7.3. Os candidatos inscritos no ENEM-USP 2023 poderão 
alterar suas opções de Cursos dentro da Área do Conhecimento 
escolhida no momento da inscrição, no site da FUVEST, www.
fuvest.br, no período de 13 a 15 de fevereiro de 2023.

8. Todos os candidatos inscritos concorrerão às vagas ofer-
tadas para Ampla Concorrência (AC), para as quais não se exige 
nenhum pré-requisito. No ato da inscrição no ENEM-USP 2023 o 
candidato informará se também concorrerá às vagas destinadas 
às Políticas de Ações Afirmativas, agrupadas nas modalidades 
abaixo relacionadas:

a. (EP-L1): Escola Pública – vagas destinadas aos candidatos 
com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário 
mínimo que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em 
escolas públicas brasileiras;

b. (EP-L3): Escola Pública – vagas destinadas aos candidatos 
que, independentemente da renda, tenham cursado integral-
mente o Ensino Médio em escolas públicas brasileiras;

c. (PPI-L2): Pretos, Pardos e Indígenas – vagas destinadas 
aos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas com 
renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário 
mínimo, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em 
escolas públicas brasileiras;

d. (PPI-L4): Pretos, Pardos e Indígenas – vagas destinadas 
aos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, 
independentemente da renda, tenham cursado integralmente o 
Ensino Médio em escolas públicas brasileiras.

8.1. Para efeito do processo seletivo ENEM-USP 2023, 
consideram-se:

a. Políticas de Ações Afirmativas: a reserva de vagas para 
EP e PPI;

b. Escola Pública Brasileira: a instituição de ensino criada 
ou incorporada, mantida e administrada pelo Poder Público, nos 
termos do inciso I do art. 19 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996.

8.2. Não poderão beneficiar-se das vagas destinadas às 
Políticas de Ações Afirmativas:

a. Bolsistas de escolas privadas ou pertencentes a funda-
ções privadas, ainda que gratuitas;

b. Candidatos que cursaram o Ensino Médio em escolas 
pertencentes ao Sistema S (SENAI, SESI e SENAC);

c. Candidatos que cursaram o Ensino Médio em escolas 
públicas no exterior, parcial ou integralmente;

d. Candidatos que cursaram o Ensino Médio em instituição 
de natureza híbrida (pública e privada), administrada por meio 
de Convênio ou ajuste equivalente com associações civis ou 
outras entidades privadas.

8.3. Somente concorrerão às vagas EP os candidatos que, 
no momento de sua inscrição, manifestarem expressamente 
essa intenção.

8.4. Somente concorrerão às vagas PPI os candidatos que, 
no momento de sua inscrição, manifestarem expressamente a 
intenção de concorrer às vagas EP e às vagas PPI;

8.5. O candidato que, no ato de sua inscrição, deixar de 
manifestar expressamente a intenção de também concorrer às 
vagas destinadas às Políticas de Ações Afirmativas não poderá 
fazê-lo posteriormente.

9. Candidatos que fizeram exame supletivo, de madureza 
ou Educação de Jovens e Adultos – EJA, na forma presencial ou 
semipresencial/presença flexível, ou que tenham obtido a certifi-
cação de conclusão do Ensino Médio pelo ENEM ou pelo Exame 
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 
(ENCCEJA), também poderão preencher as vagas destinadas às 
Políticas de Ações Afirmativas, desde que tenham cursado seus 
estudos equivalentes ao Ensino Médio integralmente em escolas 
públicas brasileiras, conforme definido neste Edital.

9.1. Os candidatos de que trata o item 9, inscritos e 
classificados para as vagas destinadas às Políticas de Ações 
Afirmativas, devem apresentar, nos casos em que cursaram 
parcialmente o Ensino Médio, histórico escolar que comprove 
que seus estudos foram realizados integralmente em escolas 
públicas brasileiras, ou na falta deste, realizar uma declaração 
no próprio Sistema de matrícula da USP para atestar que não 
frequentaram escolas privadas.

9.2. A prestação de informações falsas ou a apresentação 
de documentação inidônea pelo candidato, apurada poste-
riormente à matrícula, em procedimento que lhe assegura o 
contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de 
sua matrícula na USP, sem prejuízo das sanções penais eventu-
almente cabíveis.

DAS PROVAS
10. As provas do ENEM, seu calendário, bem como seus 

programas, formato, conteúdo e critérios de pontuação são de 
responsabilidade do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Aní-
sio Teixeira (INEP), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

11. A FUVEST será responsável apenas pela sistematização 
das inscrições, pela classificação de acordo com os critérios 
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escolares que comprovem a realização integral de seus estudos 
de Ensino Médio em escolas públicas brasileiras.

33.2. Para ter direito às Políticas de Ações Afirmativas, os 
candidatos selecionados que concorreram às vagas reservadas 
aos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que tenham 
cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas 
brasileiras (L2 e L4) deverão possuir traços fenotípicos que os 
caracterizem como negro, de cor preta ou parda ou, no caso dos 
indígenas, que não forem registrados civilmente como indígenas, 
é obrigatória a apresentação da Certidão do Registro Adminis-
trativo expedida pela FUNAI (RANI).

33.3. Os candidatos selecionados que concorreram às vagas 
reservadas aos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (L2 e 
L4), deverão se autodeclarar pretos, pardos ou indígenas, duran-
te o período da primeira etapa virtual da matrícula da chamada 
para a qual foram convocados.

33.4. Aos candidatos autodeclarados pretos ou pardos, a 
matrícula na vaga PPI somente será confirmada após validação 
da autodeclaração de raça do candidato por Comissão com-
posta especificamente para esse fim, segundo procedimento de 
heteroidentificação complementar, definido pelo Conselho de 
Inclusão e Pertencimento da USP.

33.5. A prestação de informações falsas ou a apresentação 
de documentação inidônea pelo estudante, apurada poste-
riormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o 
contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de 
sua matrícula na USP, sem prejuízo das sanções penais eventu-
almente cabíveis.

34. Candidatos que fizeram exame supletivo, de madureza 
ou Educação de Jovens e Adultos (EJA), na forma presencial ou 
semipresencial/presença flexível, ou tenham obtido certificado 
de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (ENEM) ou do Exame Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) também poderão 
optar pelas vagas destinadas às Políticas de Ações Afirmativas.

34.1. os candidatos de que trata o item 34, que optaram 
por vagas destinadas às Políticas de Ações Afirmativas, devem 
apresentar, nos casos em que cursaram parcialmente o Ensino 
Médio, histórico escolar que comprove que seus estudos foram 
realizados integralmente em escolas públicas brasileiras ou, na 
falta desse, uma declaração para atestar que não frequentaram 
escolas privadas, a ser apresentada no Sistema de matrículas 
da USP.

34.2. a prestação de informações falsas ou a apresentação 
de documentação inidônea pelo candidato, apurada poste-
riormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o 
contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de 
sua matrícula na USP, sem prejuízo das sanções penais eventu-
almente cabíveis.

35. Os documentos escolares apresentados em língua 
estrangeira deverão estar visados pela autoridade Consular 
Brasileira no país de origem e acompanhados da respectiva 
tradução oficial.

35.1. O procedimento de autenticidade pela autoridade 
consular é dispensado para os documentos apostilados de acor-
do com os termos estabelecidos pela Convenção da Apostila de 
Haia, de 5 de outubro de 1961.

35.2. O procedimento de autenticidade pela autoridade 
consular ou de apostilamento é dispensado no caso dos docu-
mentos expedidos pelas autoridades competentes dos países 
que possuam acordos internacionais firmados com o Brasil, 
expressos nesse sentido.

36. Alunos ingressantes que tenham curso superior comple-
to ou incompleto poderão solicitar, no Serviço de Graduação da 
Unidade (Escola, Faculdade ou Instituto), no prazo de três dias 
após a confirmação virtual da matrícula, o aproveitamento des-
ses estudos. Para isso, deverão apresentar a documentação cor-
respondente da escola de origem, conforme detalhado a seguir:

a. histórico escolar completo, até a data da matrícula, con-
tendo notas, unidades de crédito e as respectivas cargas horárias 
das disciplinas cursadas;

b. programas detalhados das disciplinas cursadas, devi-
damente autenticados pela Instituição de Ensino Superior de 
origem. Programas de disciplinas cursadas na própria USP não 
precisam ser autenticados;

c. é recomendável que os candidatos providenciem essa 
documentação com antecedência, para cumprir os prazos 
especificados;

d. cumprindo tais exigências e obedecendo aos prazos, o 
ingressante, uma vez aprovada sua solicitação, poderá ser alo-
cado em semestres posteriores ao primeiro, sem prejuízo de seu 
direito à vaga. Assim, o estudante terá a possibilidade de iniciar 
o primeiro semestre letivo de 2023 corretamente matriculado 
nas disciplinas para as quais foi considerado habilitado;

e. a decisão final sobre aproveitamento de estudos em uma 
disciplina é da competência exclusiva das Comissões de Gradu-
ação das Unidades da USP responsáveis pelas disciplinas, após 
manifestação dos respectivos Departamentos.

37. Nos termos da Resolução CoG nº 7954, de 27 de maio 
de 2020, em situações excepcionais, devidamente justificadas e 
comprovadas, candidatos que ainda não possuam o certificado 
de conclusão de curso do Ensino Médio e respectivo histórico 
escolar poderão substituir esses documentos, temporariamente, 
por uma declaração de conclusão de curso, expedida em papel 
timbrado e assinada pelo diretor da escola ou responsável, 
contendo as seguintes informações:

a. ano de conclusão do Ensino Médio na Instituição de 
Ensino;

b. uma previsão de data máxima ou de prazo para emissão 
e entrega do certificado de conclusão de curso e do histórico 
escolar;

c. para os candidatos selecionados que concorreram às 
vagas decorrentes de Políticas de Ações Afirmativas, a compro-
vação de ter cursado integralmente o Ensino Médio em escola 
pública brasileira, relacionando o ano e local onde cursou seu 
Ensino Médio.

38. Será cancelada a matrícula do aluno que:
a. deixar de apresentar, quando requerido pela USP, o 

certificado de conclusão e o histórico escolar do Ensino Médio;
b. não concluir o Ensino Médio no ano letivo de 2022 (ainda 

que no ano-calendário de 2023), por motivo de reprovação ou 
outro;

c. deixar de apresentar a documentação devida nos prazos 
estabelecidos;

d. prestar informações inverídicas.
39. A qualquer momento, após a matrícula, o aluno poderá 

requerer o cancelamento de sua vaga, encaminhando a solicita-
ção por e-mail para o endereço eletrônico centraldematriculas@
usp.br. O cancelamento realizado por este meio será definitivo e 
não poderá ser tornado sem efeito.

DA ETAPA VIRTUAL DE CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA
40. Todos os ingressantes na USP deverão confirmar sua 

matrícula no site da USP, www.usp.br, sob pena de perda da 
vaga. Nesse ato, o candidato aprovado que realizou a etapa 
virtual de matrícula deverá imprimir e preencher os formulários 
de confirmação de matrícula e enviar a documentação exigida, 
nas datas estabelecidas no Cronograma, em formato digital 
(PDF, JPG, PNG, GIF), conforme segue:

a. para todos os ingressantes convocados na 2 (duas) 
Chamadas do ENEM-USP 2023 que se matricularam na USP, o 
período de confirmação de matrícula será das 8h do dia 6 de 
março de 2023 às 16h do dia 8 de março de 2023;

b. para todos os ingressantes que foram convocados nas 
Chamadas da Lista de Espera, após manifestação on-line de 
interesse na vaga, o período de confirmação de matrícula será 
das 8h do dia 3 de abril de 2023 às 16h do dia 5 de abril de 
2023.

41. Até a etapa de confirmação de matrícula de sua respec-
tiva Chamada, o ingressante deverá apresentar a comprovação 

datas estabelecidas no Cronograma, conforme Anexo III, perderá 
o direito à vaga, sendo substituído pelo próximo candidato da 
Lista, respeitada a ordem de classificação e observadas as Políti-
cas de Ações Afirmativas.

28. No ato da etapa virtual de matrícula do ENEM-USP 
2023, o candidato convocado deverá, obrigatoriamente, escolher 
uma das seguintes condições:

a. Matriculado Satisfeito [S] – DISPONÍVEL NAS 2 (DUAS) 
PRIMEIRAS CHAMADAS: efetuar matrícula no Curso para o 
qual foi convocado, na condição de Satisfeito. Este candidato 
não concorrerá nas Chamadas subsequentes para matrícula 
nas outras opções de Curso eventualmente indicadas no ato da 
inscrição neste Processo Seletivo ENEM-USP 2023, independen-
temente da ordem de prioridade definida no ato da inscrição;

b. Desistente aguardando nova convocação [D] – DIS-
PONÍVEL NAS 2 (DUAS) PRIMEIRAS CHAMADAS: não efetuar 
matrícula no Curso para o qual foi convocado, mas continuar 
concorrendo nas Chamadas e Listas de Espera subsequentes 
para matrícula nas opções de Curso indicadas no ato da ins-
crição neste Processo Seletivo ENEM-USP 2023, observada a 
ordem decrescente de prioridade;

c. Matriculado aguardando nova convocação [M] – DISPO-
NÍVEL SOMENTE NA PRIMEIRA CHAMADA para Curso que não 
seja sua primeira opção: efetuar matrícula no Curso para o qual 
foi convocado, podendo concorrer nas chamadas subsequentes 
para matrícula ao remanejamento para uma das outras opções 
de Curso indicadas no ato da inscrição neste Processo Seletivo 
ENEM-USP 2023, observada a ordem decrescente de prioridade.

28.1. O candidato convocado para sua primeira opção de 
Curso, indicada no ato da inscrição neste Processo Seletivo 
ENEM-USP 2023, SOMENTE poderá manifestar a condição de 
matrícula Satisfeito [S], finalizando sua participação no Processo 
Seletivo ENEM-USP 2023.

28.2. O candidato convocado para uma opção de Curso 
que não seja a sua primeira opção poderá manifestar uma das 
seguintes condições de matrícula: [S], [D] ou [M], respeitado o 
disposto nos itens 28.a, 28.b e 28.c deste Edital.

28.3. O candidato convocado que, dentro dos prazos e 
formas previstas neste Edital, não efetuar a etapa virtual da 
matrícula, manifestando uma das condições ([S], [D] ou [M]), 
será definitivamente eliminado do Processo Seletivo ENEM-
-USP 2023.

28.4. O candidato matriculado na condição [M] que for 
convocado para remanejamento na 2ª Chamada, caso queira se 
matricular no Curso para o qual foi remanejado, deverá realizar 
OBRIGATORIAMENTE nova etapa virtual da matrícula.

28.5. O candidato na condição [M] que tenha sido convoca-
do para remanejamento e que não efetue a nova etapa virtual 
da matrícula no novo Curso para o qual foi chamado terá sua 
condição automaticamente alterada para [S] no Curso em que 
foi inicialmente matriculado, independentemente da ordem de 
prioridade definida no ato da inscrição neste Processo Seletivo 
ENEM-USP 2023.

28.6. O candidato na condição [M] que não for convocado 
para remanejamento até a 2ª Chamada, terá sua condição auto-
maticamente alterada para [S] no Curso em que foi matriculado, 
independentemente da ordem de prioridade definida no ato da 
inscrição neste Processo Seletivo ENEM-USP 2023.

28.7. O candidato que optar pela condição [D] na matrícula 
estará abdicando da vaga para a qual foi convocado, mas per-
manecerá aguardando nova convocação nas Chamadas subse-
quentes e nas Listas de Espera, desde que realize a manifestação 
on-line de interesse em participar da Lista de Espera, conforme 
item 22 deste Edital.

DOS DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA
29. A primeira etapa virtual da matrícula dos candidatos 

convocados para os Cursos de Graduação dependerá do pre-
enchimento do formulário eletrônico de matrícula no Sistema 
USP, divulgado no site da USP, www.usp.br, acompanhado dos 
seguintes documentos em formato eletrônico (PDF, JPG, PNG, 
GIF):

a. certificado de conclusão de curso do Ensino Médio ou 
equivalente e respectivo histórico escolar;

b. somente para candidatos que já concluíram uma Gra-
duação, o diploma de curso superior devidamente registrado, 
substitui, para efeitos de matrícula, a comprovação de conclusão 
do Ensino Médio, porém, se optarem pelas vagas destinadas às 
Políticas de Ações Afirmativas é necessário apresentar histórico 
escolar do Ensino Médio ou equivalente para comprovação 
de realização integral de seus estudos em escolas públicas 
brasileiras;

c. documento de identidade oficial;
d. uma fotografia recente, com menos de um ano, nítida, 

individual, colorida, com fundo branco, que enquadre desde a 
cabeça até os ombros, de rosto inteiro, sem o uso de óculos 
escuros e artigos de chapelaria como boné, chapéu, viseira, 
gorro ou similares;

e. comprovação de vacinação contra a COVID-19 (esquema 
vacinal completo - uma dose do imunógeno da Janssen ou duas 
das demais vacinas contra o coronavírus - e da primeira dose 
adicional de reforço);

f. autodeclaração de raça, no caso de candidatos que se 
declararam pretos, pardos ou indígenas (PPI) e que, no momento 
da inscrição expressamente optaram por concorrer às vagas PPI.

29.1. Para a realização da matrícula na vaga, deverão ser 
apresentados, ainda:

a. pelos candidatos de nacionalidade estrangeira: docu-
mento de identidade de estrangeiro que comprove sua condição 
temporária ou permanente no País;

b. pelos candidatos que tenham realizado, no exterior, 
estudos equivalentes ao Ensino Médio, no todo ou em parte: 
reconhecimento de equivalência de estudos pela Secretaria de 
Educação.

30. É de responsabilidade exclusiva do candidato a vera-
cidade das declarações prestadas e a autenticidade dos docu-
mentos digitalizados.

31. É de integral responsabilidade do candidato a apresen-
tação de seus documentos em sua inteireza (frente e verso) e 
em arquivo legível.

32. Serão aceitos como documento de identidade oficial, a 
que se refere o item 29.c, os seguintes documentos:

a. documentos de identidade expedidos pelas Secretarias 
de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, 
bem como Carteira Nacional de Habilitação (com foto) e Carteira 
de Trabalho e Previdência Social;

b. documentos expedidos por Ordens ou Conselhos Profis-
sionais que, por Lei Federal, valem como documento de identi-
dade em todo o País;

c. documento de identidade de estrangeiro (CIE), Carteira de 
Registro Nacional Migratório (CRNM) ou passaporte válido, para 
o candidato de nacionalidade estrangeira que comprove sua 
condição - temporária ou permanente - no País; ou

d. para o candidato solicitando refúgio no Brasil, será 
aceito protocolo provisório emitido pela Polícia Federal do Brasil 
(Protocolo de Refúgio);

e. documentos emitidos de forma eletrônica nos aplicativos 
oficiais: Carteira de Identidade – RG, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS, Carteira Nacional de Habilitação – 
CNH e Passaporte.

32.1. Não serão aceitos documentos de identidade em que 
conste a expressão “não alfabetizado” ou “infantil”.

33. Os candidatos selecionados que concorreram às vagas 
decorrentes de Políticas de Ações Afirmativas deverão apresen-
tar a documentação constante no item 29 e sua habilitação 
para matrícula em tais vagas dar-se-á por meio da análise do 
histórico escolar do Ensino Médio.

33.1. Os candidatos que optaram por vagas destinadas 
às Políticas de Ações Afirmativas devem apresentar históricos 

d. após, restando vagas, à Ampla Concorrência (AC) do 
ENEM-USP 2023;

e. após, restando vagas, à Ampla Concorrência (AC) do 
Concurso Vestibular da FUVEST 2023 não incluídos nas Políticas 
de Ações Afirmativas.

15.6. Se a cada Chamada do ENEM-USP 2023 não houver 
candidatos classificados em número suficiente para o preenchi-
mento das vagas de Ampla Concorrência (AC), aquelas eventual-
mente remanescentes serão transferidas à Ampla Concorrência 
(AC) do Concurso Vestibular da FUVEST 2023.

16. O candidato deverá consultar o resultado das Cha-
madas, no site da FUVEST, www.fuvest.br, na data prevista no 
mesmo endereço eletrônico, e realizar a etapa da matrícula 
virtual no período previsto pelo Cronograma, conforme Anexo 
III deste Edital.

17. Se o candidato classificado deixar de realizar a etapa 
da matrícula virtual em qualquer das Chamadas deste Processo 
Seletivo, ou não apresentar a documentação exigida nas datas 
estabelecidas no Cronograma, conforme Anexo III deste Edital, 
perderá o direito à vaga, sendo substituído pelo próximo candi-
dato aprovado em Lista de Espera, observadas as Políticas de 
Ações Afirmativas, por meio de Chamadas subsequentes.

18. A seleção dos candidatos para as modalidades de 
ingresso EP-L1 e PPI-L2 do ENEM-USP 2023, conforme definidas 
no item 8 deste Edital, dependerá de avaliação socioeconômica 
pertinente, conduzida pela Pró-Reitoria de Inclusão e Pertenci-
mento da USP (PRIP). Para essa avaliação socioeconômica serão 
considerados os documentos constantes na Portaria lnterna 
PRG n° 05, de 11 de novembro de 2019, disponível no site da 
USP, www.usp.br.

18.1. O candidato deverá providenciar os documentos com 
antecedência, pois não haverá matrícula condicional.

18.2. O candidato convocado para matrícula receberá 
mensagem eletrônica com instruções para inscrição no Progra-
ma de Apoio à Permanência e Formação Estudantil (PAPFE) da 
Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento (PRIP) e simultâneo 
envio dos documentos socioeconômicos mencionados no site 
da USP, www.usp.br.

18.3. O preenchimento do formulário de inscrição no PAPFE 
e a submissão dos documentos socioeconômicos deverão ser 
efetuados em até 24 (vinte e quatro) horas a partir do recebi-
mento da mensagem eletrônica.

18.4. A ocupação da vaga só será efetivada após a análise 
e deferimento dos documentos acadêmicos e socioeconômicos 
pelos setores responsáveis. A não apresentação desses docu-
mentos no período estabelecido resultará na perda da vaga e na 
convocação do próximo candidato classificado.

19. A inscrição do candidato no processo seletivo do ENEM-
-USP 2023 implicará:

a. a concordância expressa e irretratável com as normas 
deste Edital;

b. o consentimento para a utilização e a divulgação, pelo 
INEP/MEC e pela USP, de sua pontuação obtida no ENEM 2022 e 
das informações prestadas no referido exame, inclusive aquelas 
constantes do questionário socioeconômico, assim como os 
dados referentes à sua participação no ENEM-USP 2023.

20. A Universidade de São Paulo e a FUVEST não se respon-
sabilizarão por inscrição via internet não recebida por quaisquer 
motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comu-
nicação, congestionamentos das linhas de comunicação, por 
procedimento indevido, bem como por outros fatores que impos-
sibilitem a transferência de dados, sendo de responsabilidade 
exclusiva do candidato acompanhar a situação de sua inscrição.

DA LISTA DE ESPERA
21. A Lista de Espera será composta por candidatos inscritos 

no processo seletivo ENEM-USP 2023 que realizarem, no prazo 
previsto no Anexo III deste Edital, a manifestação on-line de 
interesse na vaga.

21.1. O candidato poderá manifestar interesse na Lista 
de Espera em apenas um dos cursos para os quais optou por 
concorrer às vagas na inscrição do ENEM-USP 2023, conforme 
descrito no item 22 deste Edital.

21.2. O candidato matriculado em uma das 2 (duas) primei-
ras Chamadas do ENEM-USP 2023, em qualquer uma de suas 
opções de vaga, não participará da Lista de Espera.

21.3. A Lista de Espera será estabelecida, respeitando-se a 
ordem decrescente da pontuação final obtida no ENEM do ano 
de 2022, considerando-se, também, o interesse em disputar as 
vagas destinadas às Políticas de Ações Afirmativas (EP e PPI).

21.4. A Lista de Espera destina-se ao preenchimento das 
vagas eventualmente não ocupadas após as duas Chamadas 
do ENEM-USP 2023 e poderá ser composta por um número 
de candidatos superior ao de vagas disponíveis, objetivando o 
preenchimento total dessas vagas.

22. Para realizar a manifestação on-line de interesse na 
vaga e integrar a Lista de Espera, os candidatos classificados e 
não matriculados nas duas (2) primeiras Chamadas do ENEM-
-USP 2023 deverão escolher apenas um Curso de seu interesse 
dentre os cursos indicados como opções para concorrer às vagas, 
acessando site da FUVEST, www.fuvest.br, obedecendo o prazo 
estabelecido no Anexo III deste Edital.

23. O preenchimento das vagas utilizando a Lista de Espera 
será realizado por meio de convocações efetuadas pela FUVEST 
para a realização de matrícula, observada a ordem de chamada 
descrita nos itens 8, 15 e 16 deste Edital e o Cronograma deta-
lhado no Anexo III.

24. Os candidatos em Lista de Espera considerados aptos, 
de acordo com as normas estabelecidas neste Edital, serão 
convocados até que se esgotem todas as vagas oferecidas para 
ingresso por meio do ENEM-USP 2023, observado o Cronograma 
detalhado no Anexo III.

25. A manifestação de interesse na Lista de Espera assegura 
ao candidato apenas a expectativa de direito à vaga ofertada 
por meio do ENEM-USP 2023 para a qual a manifestação foi 
efetuada, estando seu ingresso condicionado à existência de 
vaga e à comprovação do atendimento a todos os requisitos 
legais e regulamentares.

26. Compete exclusivamente ao candidato se certificar de 
que realizou devidamente a manifestação de interesse na Lista 
de Espera do ENEM-USP 2023. Caso não manifeste interesse 
na vaga, o candidato deixará de ser convocado nas eventuais 
chamadas subsequentes.

DA MATRÍCULA
27. Os candidatos serão convocados para matrícula, por 

meio de Chamadas, de acordo com o Cronograma de convo-
cações, conforme disposto no Anexo III deste Edital, também 
divulgado no site da FUVEST, www.fuvest.br, obedecendo-se o 
número de vagas oferecidas.

27.1. A matrícula será realizada no site da USP, www.usp.
br, em duas etapas virtuais obrigatórias, consistindo a segunda 
em etapa virtual de confirmação da matrícula pelo candidato. 
As duas etapas virtuais de matrícula serão consolidadas apenas 
após a validação dos documentos pela Central Unificada de 
Matrículas da Pró-Reitoria de Graduação da USP.

27.2. Nos casos de vagas destinadas à Ação Afirmativa 
PPI-L2 (candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas 
com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário 
mínimo, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio 
em escolas públicas brasileiras) e EP-L1 (candidatos com renda 
familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, 
que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas 
públicas brasileiras), a matrícula será consolidada apenas após a 
validação dos documentos socioeconômicos pela USP, conforme 
descrito no item 18 deste Edital.

27.3. O candidato convocado em qualquer das Chamadas 
do ENEM-USP 2023 ou Lista de Espera que deixar de realizar 
qualquer uma das duas etapas virtuais obrigatórias (etapa virtu-
al de matrícula e etapa virtual de confirmação de matrícula), por 
qualquer motivo, ou não apresentar a documentação exigida nas 

definidos pela Pró-Reitoria de Graduação da USP e detalhados 
no item 14 deste Edital e pela convocação dos candidatos 
selecionados.

DAS CHAMADAS
12. As chamadas de candidatos ao processo seletivo ENEM-

-USP 2023 para matrícula de ingresso nos Cursos de Graduação 
da USP no 1º semestre de 2023 serão conduzidas pela FUVEST.

13. A seleção de candidatos à matrícula nos Cursos de 
Graduação por meio do processo seletivo ENEM-USP 2023 
será feita mediante processo classificatório, respeitando-se a 
ordem decrescente da pontuação obtida no ENEM do ano de 
2022 pelos candidatos, considerando o disposto no item 8 e os 
termos do item 15 deste Edital, com aproveitamento de candi-
datos até o limite das vagas fixadas para cada Curso, período 
e modalidade de concorrência, de acordo com o descrito no 
Anexo I deste Edital.

13.1. O candidato concorrerá apenas com os candidatos 
que tenham optado pelo mesmo Curso e período no Processo 
Seletivo ENEM-USP 2023.

14. A pontuação final do candidato poderá variar para cada 
Curso de acordo com a ponderação dos pesos com as notas 
referentes às provas do ENEM do ano de 2022, eventualmente 
estabelecidos pelas Unidades da USP, conforme Anexo II deste 
Edital e disponibilizados no site da FUVEST, www.fuvest.br.

15. A relação dos candidatos aprovados será estabelecida, 
respeitando-se a ordem decrescente da pontuação obtida no 
ENEM do ano de 2022, e conforme definido no item 8 deste 
Edital, nos seguintes termos:

a. Preenchidas as vagas destinadas à Ampla Concorrência 
(AC), serão classificados os candidatos que tenham realizado 
a inscrição, também, para as vagas destinadas às Políticas de 
Ações Afirmativas, respeitando-se a distribuição de vagas deta-
lhada no Anexo I para as categorias Escola Pública (L1 e L3);

b. Preenchidas as vagas destinadas à Escola Pública (L1 e 
L3), serão classificados os candidatos autodeclarados pretos, 
pardos e indígenas que tenham realizado a inscrição, também, 
para as vagas PPI, nas categorias PPI (L2 e L4), que tenham 
cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas 
brasileiras.

15.1. Os candidatos serão convocados para matrícula por 
meio de Chamadas, cujas listas serão divulgadas no site da 
FUVEST, www.fuvest.br.

15.2. Se a cada Chamada do ENEM-USP 2023 não houver 
candidatos classificados em número suficiente para o preenchi-
mento das vagas reservadas aos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursa-
do integralmente o Ensino Médio em escolas públicas brasileiras 
(PPI-L4), aquelas eventualmente remanescentes serão ofertadas:

a. primeiramente aos candidatos do ENEM-USP 2023 com 
renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário 
mínimo, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em 
escolas públicas brasileiras (EP-L1);

b. após, restando vagas, aos candidatos do ENEM-USP 2023 
que, independentemente da renda, tenham cursado integral-
mente o Ensino Médio em escolas públicas brasileiras (EP-L3);

c. após, restando vagas, essas serão transferidas para 
ingresso pelo Concurso Vestibular da FUVEST 2023 entre os can-
didatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que tenham 
cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas 
brasileiras (PPI-FUVEST);

d. após, restando vagas, essas serão transferidas para 
ingresso pelo Concurso Vestibular da FUVEST 2023 que tenham 
cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas 
brasileiras (EP-FUVEST);

e. após, restando vagas, à Ampla Concorrência (AC) do 
ENEM-USP 2023;

f. após, restando vagas, à Ampla Concorrência (AC) do 
Concurso Vestibular da FUVEST 2023.

15.3. Se a cada Chamada do ENEM-USP 2023 não houver 
candidatos classificados em número suficiente para o preenchi-
mento das vagas reservadas aos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas com renda familiar bruta per capita igual ou infe-
rior a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o 
Ensino Médio em escolas públicas brasileiras (PPI-L2), aquelas 
eventualmente remanescentes serão ofertadas:

a. primeiramente, aos candidatos do ENEM-USP 2023 auto-
declarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente 
da renda, tenham cursado integralmente o Ensino Médio em 
escolas públicas brasileiras (PPI-L4);

b. após, restando vagas, aos candidatos do ENEM-USP 2023 
com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário 
mínimo, que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em 
escolas públicas brasileiras (EP-L1);

c. após, restando vagas, aos candidatos do ENEM-USP 2023 
que, independentemente da renda, tenham cursado integral-
mente o Ensino Médio em escolas públicas brasileiras (EP-L3);

d. após, restando vagas, essas serão transferidas para 
ingresso pelo Concurso Vestibular da FUVEST 2023 entre candi-
datos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que tenham 
cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas 
brasileiras (PPI-FUVEST);

e. após, restando vagas, essas serão transferidas para 
ingresso pelo Concurso Vestibular da FUVEST 2023 que tenham 
cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas 
brasileiras (EP-FUVEST);

f. após, restando vagas, à Ampla Concorrência (AC) do 
ENEM-USP 2023;

g. após, restando vagas, à Ampla Concorrência (AC) do 
Concurso Vestibular da FUVEST 2023.

15.4. Se a cada Chamada do ENEM-USP 2023 não houver 
candidatos classificados em número suficiente para o preenchi-
mento das vagas reservadas aos candidatos que tenham cursado 
integralmente o Ensino Médio em escolas públicas brasileiras 
(EP-L3), aquelas eventualmente remanescentes serão ofertadas:

a. primeiramente, aos candidatos inscritos para o ingresso 
pelo Concurso Vestibular da FUVEST 2023 entre candidatos 
que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas 
públicas brasileiras (EP-FUVEST);

b. após, restando vagas, essas serão transferidas para 
ingresso pelo Concurso Vestibular da FUVEST 2023 entre candi-
datos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham 
cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas 
brasileiras (PPI-FUVEST);

c. após, restando vagas, à Ampla Concorrência (AC) do 
ENEM-USP 2023;

d. após, restando vagas, à Ampla Concorrência (AC) do 
Concurso Vestibular da FUVEST 2023.

15.5. Se a cada Chamada do ENEM-USP 2023 não houver 
candidatos classificados em número suficiente para o preen-
chimento das vagas reservadas aos candidatos com renda 
familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, 
que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas 
públicas brasileiras (EP-L1), aquelas eventualmente remanescen-
tes serão ofertadas:

a. primeiramente, aos candidatos do ENEM-USP 2023 que, 
independentemente de renda, tenham cursado integralmente o 
Ensino Médio em escolas públicas brasileiras (EP-L3);

b. após, restando vagas, essas serão transferidas para 
ingresso pelo Concurso Vestibular da FUVEST 2023 entre can-
didatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em 
escolas públicas brasileiras (EP-FUVEST);

c. após, restando vagas, essas serão transferidas para 
ingresso pelo Concurso Vestibular da FUVEST 2023 entre candi-
datos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham 
cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas 
brasileiras (PPI-FUVEST);
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49. É vedado o ingresso, em Cursos de Graduação da USP, 
de alunos matriculados em Cursos de Graduação de outra 
instituição pública de ensino superior, nos termos da Lei Federal 
nº 12.089/2009.

50. É vedada a matrícula simultânea em mais de um curso 
de Graduação na USP.

50.1. O aluno já matriculado em curso de graduação da 
USP que, em virtude de aprovação no Processo Seletivo do 
ENEM-USP 2023, a que se refere este Edital, efetuar a etapa 
virtual de matrícula em qualquer curso desta Universidade, será 
automaticamente desligado do curso anterior, não havendo a 
possibilidade de retorno.

50.2. Nos casos dos candidatos que tenham realizado 
matrícula tanto no Processo Seletivo ENEM-USP 2023 quanto 
no Concurso Vestibular FUVEST 2023, apenas a última matrícula 
será considerada, resultando na perda do direito à vaga no 
Curso anterior, sem possibilidade de retorno. O critério para con-
siderar a última matrícula será o de data e hora da solicitação 
de matrícula na etapa virtual de matrícula.

50.3. Nos casos em que o candidato for convocado e efetuar 
matrícula no mesmo curso e período, em chamadas simultâne-
as entre o Processo Seletivo do ENEM-USP 2023 e Concurso 
Vestibular FUVEST 2023, prevalecerá o ingresso no Concurso 
Vestibular FUVEST 2023.

51. É vedada a realização de matrícula em Curso de Gradua-
ção da USP se verificado que o candidato já tenha anteriormente 
sido diplomado pela USP, ou cumprido todos os requisitos para 
a obtenção do referido diploma, no mesmo Curso de Graduação 
em que esteja solicitando a matrícula, exceto:

a. quando o curso em questão possuir diferentes habili-
tações ou ênfases e a matrícula estiver sendo solicitada em 
uma habilitação ou ênfase distinta daquela(s) já concluída(s) 
anteriormente;

b. quando o ingresso no curso já concluído for a única via 
para obtenção de outro grau ou titulação.

52. É de exclusiva responsabilidade do candidato a obser-
vância aos procedimentos e prazos estabelecidos no Edital e nas 
normas que regulamentam o ENEM-USP 2023 e suas eventuais 
alterações, divulgados no site da FUVEST, www.fuvest.br e no 
site da USP, www.usp.br.

53. Constatada, a qualquer tempo, a não veracidade das 
informações apresentadas, sujeitar-se-á o candidato às penali-
dades previstas na legislação civil e penal, bem como à perda 
da vaga.

54. Os casos omissos serão decididos pela Pró-Reitoria de 
Graduação.

ANEXO I
TABELA DE VAGAS ENEM-USP 2023

de vacinação completa contra a COVID-19, (uma dose da vacina 
da Janssen ou duas doses de qualquer outra vacina contra o 
coronavírus) e da primeira dose adicional (de reforço), no Siste-
ma Júpiter, sendo aceitos como comprovante:

a. o cartão físico de vacinação fornecido no posto de imuni-
zação onde a pessoa foi vacinada;

b. o certificado nacional de vacinação de COVID-19, dispo-
nível no aplicativo ou na versão web do Conecte SUS Cidadão 
(https://conectesus.saude.gov.br/home);

c. o certificado digital de vacinação contra a COVID-19 
disponível no aplicativo Poupatempo Digital;

d. eventuais passaportes da vacina instituídos pelo Poder 
Público, desde que seja possível verificar sua autenticidade.

42. Em caso de impossibilidade de o próprio candidato 
realizar a etapa virtual de confirmação de matrícula no site da 
USP, www.usp.br, conforme descrito anteriormente, esse poderá 
fazer-se representar por procurador legalmente constituído, o 
qual deverá apresentar virtualmente toda a documentação na 
data e horário estabelecidos no Cronograma, conforme Anexo 
III, inclusive documento de identidade atualizado do procurador, 
instrumento original de procuração simples assinada pelo can-
didato e cópia do documento de identidade do candidato, além 
da comprovação do atendimento a todos os requisitos legais e 
regulamentares.

43. A etapa virtual de confirmação da matrícula poderá ser 
realizada por procuração, na seguinte forma:

a. por instrumento particular ou público, se o outorgante 
for maior de 18 anos;

b. por instrumento público, devidamente assistido por um 
dos genitores ou responsável legal, se o outorgante for menor 
de 18 anos.

44. Para as duas etapas virtuais obrigatórias da matrícula e 
a conferência de documentos de todos os cursos, será observado 
o horário de Brasília – Distrito Federal.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
45. Para os cursos da USP, sábado é considerado dia letivo.
46. Conforme disposto na Resolução USP nº 8.345 de 11 de 

novembro de 2022, as vagas destinadas ao ingresso em Cursos 
de Graduação da USP pelo Processo seletivo ENEM-USP 2023 
e não preenchidas por meio das convocações previstas neste 
Edital serão incorporadas ao Concurso Vestibular FUVEST 2023.

47. Vagas reservadas para egressos do Ensino Médio das 
escolas públicas brasileiras, de que trata o artigo 3º da Resolu-
ção USP n° 8345, de 11 de novembro de 2022, e incorporadas ao 
Concurso Vestibular da FUVEST 2023, serão preenchidas respei-
tando a ordem estabelecida nos itens 15.3 ao 15.7 deste Edital.

48. Compete exclusivamente ao candidato certificar-se de 
que cumpre os requisitos estabelecidos pela USP para concorrer 
às vagas destinadas às Políticas de Ações Afirmativas, sob pena 
de perder o direito à vaga.
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AC: vagas disponibilizadas para Ampla Concorrência;
L1: vagas reservadas para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, com renda familiar bruta per 

capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo;
L2: vagas reservadas para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, com renda familiar bruta per 

capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas;
L3: vagas reservadas para candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em 

escolas públicas;
L4: vagas reservadas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham 

cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
ANEXO II
TABELA DE PESOS E NOTAS - ENEM-USP 2023
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ANEXO III
Cronograma ENEM-USP 2023
9 de dezembro de 2022 a 11 de janeiro de 2023 Pe r í o d o 

de Inscrições com escolha de uma Área do Conhecimento: Ciên-
cias Biológicas e da Vida (B); Ciências Exatas e Tecnológicas (E) 
ou Ciências Humanas e Sociais (H) e opção de até 3 (três) cursos 
dentre os que compõem a Área do Conhecimento escolhida.

13 a 15 de fevereiro de 2023 Prazo para eventual alteração 
das opções de curso dentro da Área do Conhecimento escolhida 
no momento da inscrição.

17 de fevereiro de 2023 Divulgação do resultado da Pri-
meira Chamada.

Das 12 horas do dia 22 de fevereiro até às 12 horas do dia 
27 de fevereiro de 2023 (observado o horário oficial de Brasília 
– DF) Etapa da Matrícula Virtual para candidatos convocados na 
1ª Chamada. Matrícula Site USP - www.usp.br

1º de março de 2023 Divulgação do resultado da Segunda 
Chamada.

Das 8 horas do dia 2 de março até às 12 horas do dia 3 de 
março de 2023 (observado o horário oficial de Brasília – DF) 
Etapa da Matrícula Virtual para candidatos convocados na 2ª 
Chamada. Matrícula Site USP - www.usp.br

MANIFESTAÇÃO ON-LINE DE INTERESSE NA VAGA
ADESÃO À LISTA DE ESPERA
Das 8 horas do dia 1º até às 17 horas do dia 3 de março de 

2023 (observado o horário oficial de Brasília – DF) Declaração 
de interesse de vaga para adesão à Lista de Espera do ENEM-
-USP 2023. Manifestação de Interesse no site da FUVEST - www.
fuvest.br

ETAPA VIRTUAL DE CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA – 1ª e 
2ª CHAMADAS

Das 8 horas do dia 6 até às 16 horas do dia 8 de março de 
2023 (observado o horário oficial de Brasília – DF) Pe r í o d o 
de confirmação virtual da matrícula. Etapa obrigatória para 
TODOS os alunos ingressantes na USP que foram convocados 
nas 2 (duas) primeiras Chamadas. Site USP - www.usp.br (serão 
encaminhadas instruções do procedimento ao e-mail cadastrado 
do candidato)

CLASSIFICAÇÃO DA LISTA DE ESPERA
10 de março de 2023 Divulgação da classificação da Lista 

de Espera. Site FUVEST - www.fuvest.br
1ª CHAMADA – LISTA DE ESPERA
13 de março de 2023 Divulgação da 1ª chamada da Lista 

de Espera. Site FUVEST - www.fuvest.br
Das 8 horas do dia 14 até às 12 horas do dia 15 de março 

de 2023 (observado o horário oficial de Brasília – DF) Primeira 
etapa da Matrícula Virtual dos estudantes da 1ª Chamada da 
Lista de Espera. Matrícula Site USP - www.usp.br

2ª CHAMADA – LISTA DE ESPERA
20 de março de 2023 Divulgação da 2ª chamada da Lista 

de Espera. Site FUVEST - www.fuvest.br
Das 8 horas do dia 21 até às 12 horas do dia 22 de março 

de 2023. (observado o horário oficial de Brasília – DF) Primeira 
etapa da Matrícula Virtual dos estudantes da 2ª chamada da 
Lista de Espera. Matrícula Site USP - www.usp.br

3ª CHAMADA – LISTA DE ESPERA
27 de março de 2023 Divulgação da 3ª chamada da Lista 

de Espera. Site FUVEST - www.fuvest.br
Das 8 horas do dia 28 até às 12 horas do dia 29 de março 

de 2023. (observado o horário oficial de Brasília – DF) Primeira 
etapa da Matrícula Virtual dos estudantes da 3ª chamada da 
Lista de Espera. Matrícula Site USP - www.usp.br

ETAPA VIRTUAL DE CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA – LISTA 
DE ESPERA

Das 8 horas do dia 3 até às 16 horas do dia 5 de abril de 
2023 (observado o horário oficial de Brasília – DF) Período de 
confirmação virtual da matrícula. Etapa obrigatória para TODOS 
os alunos ingressantes na USP que foram convocados na 1ª à 
3ª Chamadas da Lista de Espera. Site USP - www.usp.br (será 
encaminhado e-mail com instruções do procedimento ao e-mail 
cadastrado do candidato)

 MINISTÉRIO PÚBLICO
 V - Editais de 08/12/2022
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso
Edital de Ciência de Eliminação de Documentos Nº 

283/2022 
O Coordenador da Comissão de Avaliação de Documentos 

do Ministério Público do Estado de São Paulo, criada pelo art. 
1º do Resolução nº 246/2000-PGJ, com nova redação dada 
pelo Resolução nº 255/2001-PGJ, e designada pela Portaria nº 
11307/2020 – PGJ, publicada no DOE em 04/11/2020, e em 
conformidade com os prazos de guarda definidos na Tabela de 
Temporalidade de Documentos do Ministério Público do Estado 
de São Paulo, aprovada pelo Resolução nº 428/2006 - PGJ/
CGMP, de 20/02/2006, publicado no DOE em 21 de Fevereiro de 
2006, faz saber a quem possa interessar que, a partir do 30º dia 
subsequente à data de publicação deste Edital, a PROMOTORIA 
DE JUSTIÇA CÍVEL DE SANTOS eliminará os documentos abai-
xo relacionados. Os interessados devidamente qualificados e 
legitimados poderão requerer, ao Coordenador da Comissão de 
Avaliação de Documentos, no prazo citado e às suas expensas, 
o desentranhamento de documentos ou cópias de peças de 
processos ou expedientes.

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS
EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 283/2022 SEI 

Nº 29.0001.0263243.2022-13
UNIDADE PRODUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL 

DE SANTOS
Função: 13 ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO EM PRIMEIRO GRAU
Subfunção: 13.01 ATUAÇÃO CÍVEL
Atividade: 13.01.04 INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO 

PREPARATÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL E INQUÉRITO CIVIL
Série documental: 13.01.04.01 PROCEDIMENTO PREPARA-

TÓRIO DE INQUÉRITO CIVIL/ INQUÉRITO CIVIL
Datas-limite: DEZEMBRO/1994 A NOVEMBRO/2010
Quantidade: 12,7400 METROS LINEARES – CAIXAS 01 A 91
Observações:
TOTAL DE METROS LINEARES: 12,7400 METROS LINEARES 

(91 CAIXAS)
Publique-se em 08 de Dezembro de 2022.
MICHEL BETENJANE ROMANO
PROMOTOR DE JUSTIÇA - DIRETOR GERAL
COORDENADOR DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCU-

MENTOS E ACESSO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso
Edital de Ciência de Eliminação de Documentos Nº 

284/2022 
O Coordenador da Comissão de Avaliação de Documentos 

do Ministério Público do Estado de São Paulo, criada pelo art. 
1º do Resolução nº 246/2000-PGJ, com nova redação dada 
pelo Resolução nº 255/2001-PGJ, e designada pela Portaria nº 


