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10.131.5123.5576.0000; 04.131.5123.5576.0000 e 
23.131.5123.5576.0000

RESOLUÇÃO PGE-23 de 12/11/2015
VIGÊNCIA - 23/01/2022 A 22/07/2022
DATA DA ASSINATURA – 20/01/2022

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

 PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – PARTICIPAÇÃO RESTRITA 
A ME/EPP/COOPERATIVAS

A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELE-
GADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP 
comunica a todos os interessados que se encontra aberta a 
Licitação abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
PROCESSO: ARTESP-PRC-2021/04271
MODALIDADE: Pregão Eletrônico
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
OBJETO: Constituição de Sistema de Registro de Preços – 

SRP para aquisição de papel toalha interfolhado a ser utilizado 
no prédio sede da ARTESP e unidades regionais.

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA 
ELETRÔNICA: 03/02/2022

DATA E HORA DA ABERTURA: 15/02/2022 às 10:00 horas
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
OFERTA DE COMPRA: 512601510552022OC00002
O edital na integra poderá ser consultado e cópias obtidas 

nos sítios www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e 
www.artesp.sp.gov.br.

 FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE 
DADOS

 Extrato de Termo Aditivo - Prorrogação
Expediente: 078/2020– AP.I
Contratante: Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados - SEADE
Contrato: 006/2021 – Primeiro Termo Aditivo - Prorrogação
Contratado: BENEFÍCIOS UPS LTDA - EPP
CNPJ 17.359.884/0001-78
Parecer Jurídico: ASJUR 005/2022, de 26/01/2022
Objeto: Fornecimento, envelopamento e distribuição de 

vale-transporte.
Valor total: 241.978,92
Recursos: Programa de Trabalho 04.121.5120.5513.0000; 

Natureza da Despesa 3.3.90.33.44; Fonte de Recurso: 
004.001.001 (Nota de Empenho 2022NE00090)

Vigência: 14/03/2022 a 13/03/2023
Data de assinatura: 31/01/2022

 ORÇAMENTO E GESTÃO

 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

 GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
NÚCLEO DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N.º 4602/2021
CONTRATO Nº 548/2021
PREGÃO ELETRÔNICO IAMSPE n.° 548/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.° 548/2021
PARECER JURÍDICO : 4/2020 - 02/10/2020
CONTRATANTE: IAMSPE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA 

MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONTRATADA:
CONFECÇÕES GIGANTEX LTDA
inscrita no CNPJ sob o n.º 58.062.951/0001-75
Objeto
ITEM  - Descrição  - SIAFÍSICO  - Nome Comercial  - Marca/ 

Fabricante  - Procedência  - Forma de Apresentação  - Quantida-
de total estimada  - Valor unitário

2  - Campo cirúrgico duplo 100% algodão cardado, pré-
-encolhido, armação em sarja 3 X 1, (pt), pronto para tingir 
medindo 1,20 x 1,20, com peso aproximado de 260 g/m², sem 
fenestra, bordas fechadas com embainhamento de 1 cm de 
largura e pesponto de 6mm, o pesponto deverá apresentar 
retrocesso no início e no final da costura. A identificação com 
logotipo adotado pelo Iamspe (HSPE-FMO), deve ser feita por 
impressão serigráfica, carimbar 1,20 nas quatro pontas dos 
dois lados do campo, retirar amostra e posicionamento do 
logotipo com o cliente.  - 2355760  - CAMPO CIRURGICO DUPLO 
1.20X1.20 S/ FENESTRA  - GIGANTEX/CONFECCOES GIGANTEX 
LTDA  - Brasil  - UNIDADE  - 3240  - R$ 24,4000

3  - Campo cirúrgico duplo 100% algodão cardado, pré-
-encolhido, armação em sarja 3 X 1, (pt), pronto para tingir 
medindo 0,60 x 0,60, com peso aproximado de 260 g/m², sem 
fenestra, bordas fechadas com embainhamento de 1 cm de 
largura e pesponto de 6mm, o pesponto deverá apresentar 
retrocesso no início e no final da costura. A identificação com 
logotipo adotado pelo Iamspe (HSPE-FMO), deve ser feita por 
impressão serigráfica, carimbar 0,60 nas quatro pontas dos dois 
lados do campo, retirar amostra e posicionamento do logotipo 
com o cliente.  - 2355787  - CAMPO CIRURGICO DUPLO 60X60 
CM C/ FENESTRA REDONDA  - CONFECÇÕES GIGANTEX/CON-
FECCOES GIGANTEX LTDA  - Brasil  - UNIDADE  - 3240  - R$ 
9,5000

4  - Campo cirúrgico duplo 100% algodão cardado, pré-
-encolhido, armação em sarja 3 X 1, (pt), pronto para tingir 
medindo 0,40 x 0,40, com peso aproximado de 260 g/m², sem 
fenestra, bordas fechadas com embainhamento de 1 cm de 
largura e pesponto de 6mm, o pesponto deverá apresentar 
retrocesso no início e no final da costura. A identificação com 
logotipo adotado pelo Iamspe (HSPE-FMO), deve ser feita por 
impressão serigráfica, carimbar 0,40 nas quatro pontas dos dois 
lados do campo, retirar amostra e posicionamento do logotipo 
com o cliente.  - 2355809  - CAMPO CIRURGICO DUPLO 40X40 
CM S/ FENESTRA  - CONFECÇÕES GIGANTEX/CONFECCOES 
GIGANTEX LTDA  - Brasil  - UNIDADE  - 3240  - R$ 3,2000

VALOR DA ATA: R$ 120.204,00 (Cento e vinte mil e duzen-
tos e quatro reais)

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO. VIGÊNCIA DE: 
02/02/2022 ATÉ 01/02/2023

DATA DA ASSINATURA: 01/02/2022
GMS. 01/02/2022 - ikk
111111111111111111
 GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
NÚCLEO DE CONTRATAÇÃO DE DEMANDAS JUDICIAIS
Acha-se aberto, no INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - à Av. Ibirapuera, n.° 981 - 6º 
andar, o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 07/2022, DO TIPO MENOR 
PREÇO - PROCESSO IAMSPE N.º 6/2022 - OFERTA DE COMPRA 
Nº 532101530552022OC00047 PARA CONTRATAÇÃO DE PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENÇÃO DOMICILIAR – 
HOME CARE – EM FAVOR DO USUÁRIO – A. M. B. - NA CIDADE 
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP.

O encerramento e abertura dar-se-ão no dia 16/02/2022 
às 10:00 horas.

Os interessados deverão acessar, a partir de 03/02/2022, o 
endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br , mediante a obtenção 
de senha de acesso ao sistema e de credenciamento de seus 
representantes.

O Edital da presente licitação encontra-se disponível tam-
bém no site www.e-negociospublicos.com.br.

GMS.DJ em 01/02/2022 – cfjj ********
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Leia-se:
Período de inscrições: da publicação deste Edital até o dia 

21 de março de 2022;
Publicação das inscrições deferidas: 28 de março de 2022, 

a partir das 15h;
Publicação do dia, horário e local para a realização da 

prova: 28 de março de 2022, a partir das 15h
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE 

RIBEIRÃO PRETO
Comunicado SPG 002/2022
Retificação do Edital SPG 022/2021, da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, referente à Aber-
tura de Inscrições ao Processo Seletivo do Programa de Pós-
-Graduação em Educação para Ingresso no Curso de Doutorado 
no 2º semestre de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado 
de 02/12/2021, Poder Executivo, Seção I, páginas 162 e 163:

Item I. DAS INSCRIÇÕES
Onde se lê:
3. As inscrições serão recebidas a partir da publicação deste 

edital até às 17h00 do dia 14 de março de 2022 (2ª feira).
Leia-se:
3. As inscrições serão recebidas a partir da publicação deste 

edital até às 17h00 do dia 21 de março de 2022 (2ª feira).
Item II. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS À INSCRIÇÃO
Onde se lê:
1. No ato da inscrição o candidato deverá entregar:
Leia-se:
1. Para a inscrição o candidato deverá encaminhar:
Onde se lê:
1.17 Três cópias impressas do Projeto de Pesquisa confec-

cionado, obrigatoriamente, de acordo com as seguintes normas: 
conter folha de rosto com título do projeto e indicação da Linha 
de Pesquisa em que está pleiteando o ingresso, introdução, 
objetivos, justificativa, metodologia, referências bibliográficas 
e cronograma de desenvolvimento da pesquisa. O projeto deve 
ter no máximo 25 páginas incluindo as referências bibliográficas 
e excetuados anexos e apêndices; ser digitado em fonte Times 
New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5. O Projeto deve ser 
impresso em frente e verso em papel A4. As mesmas normas se 
aplicam a anexos e/ou apêndices.

Leia-se:
1.17 Projeto de Pesquisa confeccionado, obrigatoriamente, 

de acordo com as seguintes normas: conter folha de rosto com 
título do projeto e indicação da Linha de Pesquisa em que está 
pleiteando o ingresso, introdução, objetivos, justificativa, meto-
dologia, referências bibliográficas e cronograma de desenvolvi-
mento da pesquisa. O projeto deve ter no máximo 25 páginas 
incluindo as referências bibliográficas e excetuados anexos e 
apêndices; ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho 
12, espaçamento 1,5.

Onde se lê:
2. Candidatos com deficiência e que necessitem de condi-

ções especiais para a realização das provas deverão entregar, no 
ato da inscrição, os seguintes documentos:

Leia-se:
2. Candidatos com deficiência e que necessitem de condi-

ções especiais para a realização das provas deverão encaminhar, 
no ato da inscrição, os seguintes documentos:

Item VII. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO PARA 
O DOUTORADO

Onde se lê:
Período de inscrições: da publicação deste Edital até o dia 

14 de março de 2022;
Leia-se:
Período de inscrições: da publicação deste Edital até o dia 

21 de março de 2022;
Item VII. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO PARA 

O DOUTORADO
Onde se lê:
Período de inscrições: da publicação deste Edital até o dia 

14 de março de 2022;
Leia-se:
Período de inscrições: da publicação deste Edital até o dia 

21 de março de 2022;

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ARARAQUARA
 Faculdade de Ciências Farmacêuticas
 Divisão Técnica Administrativa
 FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - CÂMPUS 

DE ARARAQUARA
EDITAL Nº 11/2022 DE DIVULGAÇÃO DO GABARITO
(CONCURSO PÚBLICO Nº 45/2021)
O Diretor Técnico da Divisão Técnica Administrativa da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadu-
al Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP - Câmpus De 
Araraquara, no uso de suas atribuições legais, DIVULGA aos 
candidatos inscritos, o gabarito da prova objetiva realizada em 
30 de janeiro de 2022.

001. PROVA OBJETIVA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II
(ÁREA DE ATUAÇÃO: ACADÊMICA)
1  -  E 2  -  A 3  -  C 4  -  D 5  -  C 6  -  E 7  -  B 8  -  B 9  -  A 

10  -  D 11  -  E 12  -  D 13  -  B 14  -  B 15  -  B 16  -  E 17  -  C 
18  -  A 19  -  B 20  -  D 21  -  C 22  -  A 23  -  E 24  -  D 25  -  B 
26  -  E 27  -  B 28  -  C 29  -  D 30  -  A 31  -  E 32  -  B 33  -  C 
34  -  A 35  -  C 36  -  D 37  -  E 38  -  A 39  -  A 40  -  B

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido 
o presente Edital. 

 Negócios Públicos

 GOVERNO

 UNIDADE DE COMUNICAÇÃO

 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE 
COMUNICAÇÃO
 UNIDADE DE COMUNICAÇÃO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
PROCESSO SEGOV-PRC-2020/03094
CONCORRÊNCIA Nº 01/2021
CONTRATO Nº 02/2021
CONTRATANTE – Secretaria de Governo – Unidade de 

Comunicação
CONTRATADA – DPZ&T COMUNICAÇÕES LTDA, LEW’LARA/

TBWA PUBLICIDADE PROPAGANDA LTDA, OGILVY & MATHER 
BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA e Z 515 PROPAGANDA LTDA.

OBJETO – prorrogação da vigência do contrato de prestação 
de serviços de publicidade

VALOR TOTAL ESTIMADO – R$ 125.000.000,00 – sendo R$ 
49.403.979,00 – UGE 510114, R$ 35.000.000,00 – UGE 080101, 
R$ 26.666.670,00 – UGE 090196 - R$ 1.310.601,00 – UGE 
200101 e R$ 12.618.750,00 – UGE 500101

CLASSIFICAÇÃO DE RECURSOS – 339039 - 
24.131.5123.5359.0000; 12.131.5123.5576.0000; 

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 MUSEU PAULISTA
 MUSEU PAULISTA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Edital SVAPACAD 002-2022
O Conselho Deliberativo do Museu Paulista da Universidade 

de São Paulo, em sua 119ª sessão, extraordinária, realizada em 
10/01/2022, deliberou sobre as inscrições para o concurso público 
de títulos e provas visando o provimento de 02 (dois) cargos de 
professor doutor no Museu Paulista, conforme EDITAL DAPECE 
003/2019 de abertura de inscrições, publicado no D.O.E. de 22 
de novembro de 2019, Poder Executivo - Seção I - São Paulo, 
página 223, processo no. 19.1.341.33.9. FORAM APROVADAS as 
inscrições dos seguintes candidatos: Adílson Inácio Mendes; Aline 
Montenegro Magalhães; Amália Cristovão dos Santos; Amélia 
Siegel Corrêa; Ana Paula Nascimento; Augusto Nobre Gonçalves; 
Bárbara Ilze Semensato; Daniel Afonso da Silva; Daniel da Silva 
Klein; Daniella Magri Amaral; Danielle Manoel dos Santos Pereira; 
Danielle Rodrigues Amaro; Débora Gigli Buonano; Denise Apareci-
da Soares de Moura; Elcio Valmiro Sales de Mendonça; Elisangela 
da Silva Machieski; Evelyne Azevedo; Fabíula Sevilha de Souza; 
Fernanda Mendonça Pitta; Francisco de Carvalho Dias de Andrade; 
Frédéric René Guy Petitdemange; Giancarlo Moser; Guadalupe do 
Nascimento Santos; Gustavo Menon; Janaina Silva Xavier; Jeffer-
son Ramalho; João Luiz Maximo da Silva; Josiane Roza de Oliveira; 
Kleber Antonio de Oliveira Amancio; Leopoldo Fernandes da Silva; 
Letícia Pumar Alves de Souza; Lindener Pareto Júnior; Luciana 
Conrado Martins; Luciana Corts Mendes; Luciana da Silva; Manon 
de Salles Ferreira; Marcelo Cardoso de Paiva; Maria da Glória 
Porto Kok; Maria do Carmo Couto da Silva; Maria Lúcia Wochler 
Pelaes; Michelli Cristine Scapol Monteiro; Nelson Aprobato Filho; 
Patricia Tavares Raffaini; Paula Chaves Teixeira Pinto; Pedro Gusta-
vo Aubert; Rafaela Basso; Renata da Silva Montechiare Pires; Rita 
de Cássia Francisco; Rodrigo da Silva; Roseli Maria Martins Del-
boux; Sandra Catharine Pantaleão Resende; Sarah de Barros Viana 
Hissa; Sidney Ferreira Leite; Silveli Maria de Toledo Russo; Simone 
Alves de Carvalho; Talita dos Santos Molina; Tathianni Cristini 
da Silva; Tatiana Helena Lotierzo Hirano; Thais Chang Waldman; 
Valeria Aparecida Rocha Torres; Valeria Peixoto de Alencar; Valeria 
Piccoli Gabriel da Silva; Viviane Panelli Sarraf; Wílson Carlos Jardim 
Vieira Júnior. NÃO FORAM APROVADAS as inscrições dos seguin-
tes candidatos por não atenderem às exigências do edital, quanto 
ao(s) “comprovante(s) de votação da última eleição, prova de 
pagamento da respectiva multa ou a devida justificativa”: Carlos 
Gustavo Nóbrega de Jesus (apresentou o comprovante apenas do 
1º turno da eleição de 2018); Christine Müller (a justificativa elei-
toral apresentada está ilegível em sua maior parte); César Augusto 
Sartorelli (a certidão de quitação eleitoral apresentada é anterior 
às eleições de 2018); Daniel Augusto Schimidt (apresentou o com-
provante apenas do 2º turno da eleição de 2018); Karine Lima da 
Costa (apresentou o comprovante apenas do 2º turno da eleição 
de 2018); Luiz Fernando Erig Lima (apresentou o comprovante 
apenas do 1º turno da eleição de 2018); Meliam Viganó Gaspar 
(apresentou o comprovante apenas do 2º turno da eleição de 
2018); Simona Misan (apresentou o comprovante apenas do 2º 
turno da eleição de 2018). NÃO FOI APROVADA a inscrição da 
candidata Flávia Rudge Ramos por não atender às exigências do 
edital, quanto ao “documento de identificação com foto, de pre-
ferência R.G.” (o documento de identificação não foi apresentado 
em sua inteireza). NÃO FOI APROVADA a inscrição do candidato 
Émerson Ribeiro Castilho por não atender às exigências do edital, 
quanto à “prova de que é portador do título de Doutor outorgado 
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional”, uma vez 
que não foi comprovada a homologação do título. NÃO FOI APRO-
VADA a inscrição do candidato Luiz Felipe da Silva Correia por não 
atender às exigências do edital, quanto ao “título de eleitor” (o 
documento não consta no anexo eletrônico correspondente a ele). 
Esclarecimentos poderão ser solicitados via e-mail ao Serviço de 
Apoio Acadêmico do Museu Paulista: acadmp@usp.br, dentro do 
prazo de 10 dias, a contar desta publicação.

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE 

RIBEIRÃO PRETO
Comunicado SPG 001/2022
Retificação do Edital SPG 021/2021, da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, referente à Aber-
tura de Inscrições ao Processo Seletivo do Programa de Pós-
-Graduação em Educação para Ingresso no Curso de Mestrado 
no 2º semestre de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado 
de 02/12/2021, Poder Executivo, Seção I, páginas 161 e 162:

Item I. DAS INSCRIÇÕES
Onde se lê:
3. As inscrições serão recebidas a partir da publicação deste 

edital até às 17h00 do dia 14 de março de 2022 (2ª feira).
Leia-se:
3. As inscrições serão recebidas a partir da publicação deste 

edital até às 17h00 do dia 21 de março de 2022 (2ª feira).
Item II. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS À INSCRIÇÃO
Onde se lê:
1. No ato da inscrição o candidato deverá entregar:
Leia-se:
1. Para a inscrição o candidato deverá encaminhar:
Onde se lê:
1.10 Cópia do Certificado de Proficiência em Língua Alemã, 

Espanhola, Francesa, Inglesa ou Italiana, sendo considerados 
válidos, no prazo de até dois (2) anos a contar da data final 
de inscrição no processo seletivo – 14/03/2022, os seguintes 
exames:

Leia-se
1.10 Cópia do Certificado de Proficiência em Língua Alemã, 

Espanhola, Francesa, Inglesa ou Italiana, sendo considerados 
válidos, no prazo de até dois (2) anos a contar da data final 
de inscrição no processo seletivo – 21/03/2022, os seguintes 
exames:

Onde se lê
1.13 Três cópias impressas do Projeto de Pesquisa confec-

cionado, obrigatoriamente, de acordo com as seguintes normas: 
conter folha de rosto com título do projeto e indicação da Linha 
de Pesquisa em que está pleiteando o ingresso, introdução, obje-
tivos, justificativa, metodologia, referências bibliográficas e cro-
nograma de desenvolvimento da pesquisa. O projeto deve ter no 
máximo 20 páginas incluindo as referências bibliográficas, ser 
digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 
1,5. O Projeto deve ser impresso em frente e verso em papel A4. 
As mesmas normas se aplicam a anexos e/ou apêndices.

Leia-se:
1.13 Projeto de Pesquisa confeccionado, obrigatoriamente, 

de acordo com as seguintes normas: conter folha de rosto com 
título do projeto e indicação da Linha de Pesquisa em que está 
pleiteando o ingresso, introdução, objetivos, justificativa, meto-
dologia, referências bibliográficas e cronograma de desenvolvi-
mento da pesquisa. O projeto deve ter no máximo 20 páginas 
incluindo as referências bibliográficas, ser digitado em fonte 
Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5.

Onde se lê:
2. Candidatos com deficiência e que necessitem de condi-

ções especiais para a realização das provas deverão entregar, no 
ato da inscrição, os seguintes documentos:

Leia-se
2. Candidatos com deficiência e que necessitem de condi-

ções especiais para a realização das provas deverão encaminhar, 
no ato da inscrição, os seguintes documentos:

Item VI. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Onde se lê:
Período de inscrições: da publicação deste Edital até o dia 

14 de março de 2022;
Publicação das inscrições deferidas: 28 de março de 2022, 

a partir das 15h;
Prova de conhecimentos específicos: 08 de abril de 2022, 

às 14h;

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 REITORIA

 PRÓ-REITORIAS
 Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária
 Comunicado
Processo Seletivo às vagas dos Programas de Pós-Gradua-

ção Lato Sensu na categoria de Residência em Área Profissional 
da Saúde – Modalidades Uniprofissional e Multiprofissional da 
Universidade de São Paulo, para início em 2022, com Bolsas do 
Ministério da Saúde – Divulgação da lista de convocados para 
matrícula da 2ª chamada

Enfermagem na Saude da Crianca e do Adolescente - 
Enfermagem
CLASS CPF NOME
7 049.379. Ana Flavia Santos Cardoso
8 336.425. Ana Beatriz Pereira Cardoso
9 451.314. Julia Carlla Abrantes Rocha

Clinica e Cirurgia de Grandes Animais - Equinos - Medicina 
Veterinaria
CLASS CPF NOME
5 355.836. Amanda Manara Caceres

Saude Animal e Ambiental - Area de Concentracao: Clinica 
Medica e Cirurgica de Grandes Animais – Equinos
CLASS CPF NOME
4 463.418. Mariana de Oliveira Almeida

Saude Auditiva – Fonoaudiologia
CLASS CPF NOME
14 487.094. Thaiza Stefani Silva
15 469.830. Adriane Maria Marques Cardoso
16 454.755. Maria Julia Gobbi Volpe

Saude Auditiva - Psicologia
CLASS CPF NOME
4 470.128. Giovana Orru Tiengo

Saude Auditiva - Servico Social
CLASS CPF NOME
5 341.932. Eduara de Cassia Marques
6 440.759. Daniela Silva Ferreira

Sindromes e Anomalias Craniofaciais - Enfermagem
CLASS CPF NOME
5 489.632. Lara Garcia de Oliveira

Sindromes e Anomalias Craniofaciais - Fonoaudiologia
CLASS CPF NOME
5 229.589. Fernanda Vieira Pierim

Assistencia Cardiorrespiratoria - Enfermagem
CLASS CPF NOME
2 115.931. Enaile de Souza Proti

Enfermagem em Saude Mental e Psiquiatrica - Enfermagem
CLASS CPF NOME
9 459.389. Natalia Castellari Pace

Reabilitacao de Pessoas com Deficiencia Fisica Incapacitan-
te - Enfermagem
CLASS CPF NOME
4 105.563. Otavio Ribeiro da Silva

Saude Coletiva e Atencao Primaria - Enfermagem
CLASS CPF NOME
3 441.980. Sofia Lopes de Araujo

Prevencao e Terapeutica Cardiovascular - Enfermagem
CLASS CPF NOME
3 321.566. Angelo Antonio Paulino Martins Zanetti

Assistencia Farmaceutica Hospitalar e Clinica - Farmacia
CLASS CPF NOME
17 052.441. Juliebert Isaac de Novais
18 418.869. Renan Oliveira Nunes de Souza
19 471.931. Priscilla Romano
20 475.028. Igor Brito Ferreira
21 097.688. Kharol Neves
22 351.076. Ingrid Lopes Monteiro
23 088.354. Patricia Caroline de Araujo
24 374.220. Angelita Juliana Cezar

Fisica Medica - Diagnostico por imagem
CLASS CPF NOME
9 362.866. Brenno Cisi Ramos
10 430.182. Nathalia Baroni

Fisica Medica - Radioterapia
CLASS CPF NOME
6 139.354. Bruno Assis Siqueira
7 367.006. Luana Scherma

Assistencia Cardiorrespiratoria - Fisioterapia
CLASS CPF NOME
2 093.297. Izabela Silva Guizellini

Prevencao e Terapeutica Cardiovascular - Fisioterapia
CLASS CPF NOME
3 478.621. Rafaella Cunha Nery

Promocao da Saude e Cuidado na Atencao Hospitalar - 
Saude da Crianca e do Adolescente - Fisioterapia
CLASS CPF NOME
3 392.078. Aline Stocco da Silva
4 110.133. Arthur Ribeiro Rodrigues

Promocao da Saude e Cuidado na Atencao Hospitalar - 
Saude do Adulto e do Idoso - Fisioterapia
CLASS CPF NOME
3 383.589. Gabriela Ferreira Gomes

Reabilitacao de Pessoas com Deficiencia Fisica Incapacitan-
te - Fisioterapia
CLASS CPF NOME
3 455.942. Natali Vaz Pituba

Reabilitacao de Pessoas com Deficiencia Fisica Incapacitan-
te - Fonoaudiologia
CLASS CPF NOME
2 443.147. Giovana Chaves Oliveira

Nutricao Clinica em Cardiopneumologia - Nutricao
CLASS CPF NOME
6 464.586. Sarah Carreira Rufato
7 044.689. Bruna Alonso Martins
8 113.136. Juliana Aurora Lambert Froes

Odontologia Hospitalar - Disfuncao Temporomandibular e 
Dor Orofacial - Odontologia
CLASS CPF NOME
3 419.384. Nathalia de Souza Gomes

Odontologia Hospitalar - Pacientes com Necessidades Espe-
ciais - Odontologia
CLASS CPF NOME
7 008.428. Saniely Oliveira Silva

Prevencao e Terapeutica Cardiovascular - Servico Social
CLASS CPF NOME
2 421.408. Marilia Gabriela Alves da Silva

Reabilitacao de Pessoas com Deficiencia Fisica Incapacitan-
te - Servico Social
CLASS CPF NOME
2 228.087. Tatiana Silva de Maria

Promocao da Saude e Cuidado na Atencao Hospitalar - 
Saude da Crianca e do Adolescente - Terapia Ocupacional
CLASS CPF NOME
2 485.111. Caroline Kayasima

Promocao da Saude e Cuidado na Atencao Hospitalar - 
Saude do Adulto e do Idoso - Terapia Ocupacional
CLASS CPF NOME
3 463.549. Carolina Avance Assef
4 131.736. Amanda Santos Barros

Farmacia Clinica e Atencao Farmaceutica - Farmacia
CLASS CPF NOME
9 062.212. Evellen Bezerra da Silva

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br
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2. DAS NORMAS GERAIS
2.1. As inscrições deverão ser feitas da presente data até 

as 23h59 do dia 25/03/2022, através do formulário de inscrição 
disponível online em:

https://forms.gle/2E2Mw6GL39Hj3GNP8
2.2 A divulgação do(s) projeto(s) selecionado(s) será feita 

até dia 29/04/2022.
2.3 O(s) projeto(s) selecionado(s) terá(ão) até 06/05/2022 

para assinatura do Termo de Compromisso (ANEXO I) e entrega 
das imagens e informações necessárias para a confecção do 
material de divulgação do(s) espetáculo(s), inclusive os logos 
dos possíveis apoiadores.

3. DOS ITENS OBRIGATÓRIOS PARA A INSCRIÇÃO
3.1 Informações devidamente preenchidas no formulário 

online, conforme o item 2.1;
3.2 Projeto contendo:
a) Link da gravação integral do espetáculo no Youtube ou 

Vimeo (ou demais plataformas que sejam funcionais para a 
visualização dos trabalhos). Não serão aceitos links para down-
loads de conteúdo, apenas o acesso de material disponível para 
visualização online nessas plataformas (no caso de espetáculos 
ainda não estreados será aceito o registro integral do espetáculo 
em sala de ensaio, mesmo com cortes);

b) Concepção, sinopse e ficha técnica do espetáculo por 
escrito;

c) Indicação da disponibilidade do espetáculo dentro do 
período do edital;

d) Especificações das necessidades técnicas: descrição das 
necessidades técnicas da encenação (cenário, luz, som, etc.), 
com planta do cenário, luz, som, e demais especificações, se 
houver, por escrito;

e) Relação de apoiadores do projeto (patrocinadores dire-
tos ou apoio via incentivo fiscal; ou fomento público via leis 
de incentivo/fomento ou qualquer outra forma que vincule 
instâncias públicas ou particulares à realização do projeto), 
caso houver;

f) Histórico do grupo/proponente por escrito;
g) Currículos dos envolvidos no projeto por escrito;
3.3 Para a realização do pagamento do prêmio é necessário 

definir se o
representante do espetáculo(s) receberá como pessoa física 

ou jurídica, destacando que, uma vez efetivamente selecionado 
pelo TUSP, deverá estar em dia com FGTS, CND, CADIN estadual, 
E-Sanções, CEIS e Pesquisa na Relação de Apenados, sendo 
ainda exigido possuir conta corrente no Banco do Brasil (cf. 
Decreto nº 62.867, de 03/10/2017), em

nome do inscrito ou seu representante.
3.4 São itens facultativos:
- Material gráfico do projeto (cartaz, programa, etc... do 

trabalho proposto e/ou de trabalhos anteriores);
- Material de divulgação ou publicado em imprensa sobre o 

projeto ou sobre o trabalho do grupo;
- Cópia do texto ou roteiro do(s) espetáculo(s) a ser (em) 

apresentado(s).
Observação: O TUSP não se compromete a utilizar, parcial 

ou integralmente, o material gráfico do grupo na divulgação de 
sua temporada.

4. LEGISLAÇÃO
4.1 O concurso será regido pela Lei Federal nº 8666/93, com 

suas alterações posteriores, segundo a Resolução nº 7601/2018 
e pelas disposições que constam do presente Edital.

5. DA SELEÇÃO DO PROJETO
5.1 A seleção do projeto será realizada por uma comissão 

formada pelo TUSP para este fim, podendo ou não recorrer a 
profissionais e especialistas da área sem relação com o órgão.

5.2 Serão consideradas, como critério de seleção:
- qualidade artística do projeto;
- sua relevância e diálogo com as demais ações do TUSP;
- histórico da pesquisa teatral do proponente e equipe.
Também será considerado, ainda que como critério não 

determinante, o grau de ineditismo do espetáculo (estreias ou 
segundas temporadas).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1 As despesas decorrentes do objeto deste CONCURSO 

correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento do 
TUSP - Teatro da USP, de conformidade com o disposto no 
parágrafo 2º do artigo 12 da Lei nº 10.320, de 16 de dezembro 
de 1968, de acordo com a dotação orçamentária: Classificação 
Funcional Programática 12.392.1043.5306 – Classificação de 
despesa Orçamentária 33.90.31.01.

7. ORÇAMENTO
7.1 A dotação total bruta prevista pelo TUSP para cobertura 

orçamentária deste Edital é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 
valor referente ao mês-base de dezembro de 2021.

8. DO PAGAMENTO DO PRÊMIO EM DINHEIRO
8.1 O valor previsto no item 1.1 é bruto, podendo incidir, no 

pagamento, os descontos, encargos e tributos previstos por lei;
8.2 Para realização dos pagamentos o proponente, ou a 

empresa designada por ele, deverá estar em dia com FGTS, 
CND, CADIN estadual, E-Sanções, CEIS e pesquisa na Relação 
de Apenados;

8.3 Possuir conta corrente no Banco do Brasil (cf. Decreto 
nº 62.867, de 03/10/2017), em nome do inscrito ou seu repre-
sentante. ;

8.4 O pagamento será realizado da seguinte forma:
- 40% do valor total, 15 (quinze) dias após assinatura do 

termo de compromisso;
- 60% do valor total, 15 (quinze) dias após o término da 

temporada.
9. DO USO DO ESPAÇO E DOS MATERIAIS
9.1. A produção do projeto selecionado ficará responsável 

pela montagem técnica das atividades realizadas (cenário, luz, 
som, etc), com a supervisão de um técnico do TUSP assim como 
pela operação da luz e do som durante as atividades.

9.2. O uso de água, fogo ou qualquer outro recurso passível 
de causar qualquer dano ou risco ao espaço cênico deverá 
constar da maneira mais detalhada possível no projeto e estará 
sujeito a análise da equipe do TUSP para sua aprovação.

10. DA BILHETERIA
10.1. Caberá ao TUSP 15% do valor total da bilheteria dos 

espetáculos em que houver cobrança de ingressos.
10.2. Caberá à Cia. providenciar pessoa responsável pela 

bilheteria. O atendimento ao público e orientações necessárias 
serão dados pela equipe do TUSP.

10.3. Caberá à Cia. providenciar pessoa responsável por 
organizar a entrada de público e conferir, caso haja obrigatorie-
dade, comprovante de vacinação contra a Sars-Cov2.

11. DO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO ESPETÁCULO
11.1 O TUSP - Teatro da USP oferece ao(s) projeto(s) 

selecionado(s), durante a temporada:
a) Divulgação do projeto selecionado em banner na fachada 

do prédio do TUSP, junto às demais programações do teatro;
b) Flyer eletrônico de divulgação.
11.2 A produção deverá entregar as imagens e informações 

sobre o(s) espetáculo(s) para elaboração do material gráfico 
impreterivelmente até o dia 06/05/2022, para que haja tempo 
hábil para a confecção e impressão do material de divulgação. 
O TUSP não se compromete a utilizar a identidade visual do 
espetáculo em sua divulgação.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Os grupos inscritos deverão apresentar projetos que 

possam se adequar às condições técnicas e cenográficas do 
espaço. No caso de haver necessidade de equipamentos não dis-
poníveis, a produção selecionada será responsável pelo aluguel 
e manutenção dos mesmos.

12.2. O responsável pelo projeto selecionado deverá apre-
sentar a liberação da SBAT ou autorização do autor para a 
apresentação do(s) espetáculo(s) até 48h antes da estreia do(s) 
espetáculo(s). No caso de utilização de trilha sonora, deverá 

preliminar de extinção do processo por suposta nulidade da fase 
de Apuração Preliminar, de natureza investigativa, somente, de 
modo inexistir a previsão do contraditório àquela oportunidade. 
Em contrapartida, acham-se presentes os princípios do contra-
ditório e ampla defesa ao momento da instauração do presente 
Processo Administrativo Disciplinar. 3 - Nos termos do artigo 283 
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, o prazo 
da defesa prévia destina-se ao requerimento ou produção de 
provas pela defesa. Assim, as argumentações do ilustre defensor 
do indiciado serão apreciadas no momento oportuno, após o 
encerramento da instrução, quando da elaboração do relatório 
final. 4 - Designo para o dia 09 de junho de 2022, às 15:30 horas, 
audiência de instrução, a ser realizada por videoconferência, 
para a oitiva das testemunhas arroladas pela Administração e 
da Defesa. Deverá a Defesa confirmar o e-mail e número de 
telefone celular do d,patrono e da testemunha arrolada, com 
antecedência mínima de 30 (trinta )dias à realização do ato, 
viabilizando o contato e envio do convite de ingresso à sala 
de audiência virtual. 5 - Publique-se. Intimem-se. Cumpra-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 profissio-
nais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria de Estado ou 
Autarquia, o número do processo e o dia e hora que comparece-
rá 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. JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS – OAB/SP 117.462

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 REITORIA

 PRÓ-REITORIAS

 Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária
 Retificação do DOE de 02-02-2022 - No Comunicado do 

Processo Seletivo às vagas dos Programas de Pós-Graduação 
Lato Sensu na categoria de Residência em Área Profissional 
da Saúde – Modalidades Uniprofissional e Multiprofissional da 
Universidade de São Paulo, para início em 2022, com Bolsas do 
Ministério da Saúde,

onde se lê:
"[...]
Reabilitacao de Pessoas com Deficiencia Fisica Incapacitan-

te - Enfermagem
CLASS CPF NOME
4 105.563. Otavio Ribeiro da Silva

Fisica Medica - Diagnostico por imagem
CLASS CPF NOME
9 362.866. Brenno Cisi Ramos
10 430.182. Nathalia Baroni

Fisica Medica - Radioterapia
CLASS CPF NOME
6 139.354. Bruno Assis Siqueira
7 367.006. Luana Scherma

leia-se:
Reabilitacao de Pessoas com Deficiencia Fisica Incapacitan-

te - Enfermagem
CLASS CPF NOME
2 431.753 Milena Namie Koba Chinen

Fisica Medica - Diagnostico por imagem
CLASS CPF NOME
8 367.006. Luana Scherma
9 362.866. Brenno Cisi Ramos

Fisica Medica - Radioterapia
CLASS CPF NOME
5 422.631. Joao Pedro Telles Dentelo
6 139.354. Bruno Assis Siqueira

[...]"
 EDITAL - 01/2022
SELEÇÃO DE PROJETOS
TEMPORADA TUSP
Período: MAIO-JULHO – 2022
A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, por intermédio do TUSP - 

Teatro da USP, órgão ligado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 
Universitária, situado na Rua Maria Antônia, 294, Vila Buarque, 
São Paulo (SP), no prédio histórico da antiga sede da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras da USP até o ano de 1968, torna 
público que se encontra aberto CONCURSO, nos termos do arti-
go 22, § 4º da Lei nº 8666/93, visando à seleção de espetáculo(s) 
para temporada(s) no Espaço Cênico (Teatro) do TUSP - Teatro 
da USP, no período de 26 de maio a 31 de julho de 2022 (quinta 
a domingo), para integrar sua programação.

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Objetivos, Características e Prêmios:
O presente Edital visa à seleção de espetáculo(s) para 

temporada(s) no Espaço Cênico (Teatro) do TUSP-Teatro da 
USP. O(s) contemplado(s) terá(ão) o espaço à sua disposição, 
dentro das datas, dias da semana e horários disponibilizados, 
nos termos deste Edital (itens 1.2 e 1.3) e acordados com o 
TUSP - Teatro da USP, em conformidade com o item 1.3 a seguir.

O presente Edital contemplará a(s) temporada(s) de espetá-
culos de companhias e/ou proponentes, cujas produções tenham 
sua excelência artística atestada pela comissão julgadora. A 
seleção será feita pela equipe do TUSP – Teatro da USP, podendo 
ou não contar com a participação de membros externos (profis-
sionais da área teatral).

O TUSP oferecerá como apoio à produção do(s) projeto(s) 
selecionado(s) uma verba de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo 
R$ 4.000,00 (40%) na assinatura do Termo de Compromisso 
e R$ 6.000,00 (60%) em até quinze dias após o término da 
temporada.

1.2 Período de Ocupação:
26 de maio a 26 de junho e/ou de 30 de junho a 31 de 

julho de 2022
(Duas temporadas de 5 semanas cada, de quinta a domin-

go)
1.3 Dias da semana e horários de apresentação:
Quintas a sábados às 21h, domingos às 19h
(Os horários poderão ser alterados em comum acordo com 

o TUSP)
Observações:
- O presente Edital visa a seleção de dois espetáculos para 

uma temporada de cinco semana cada. Entretanto, o TUSP 
reserva-se ao direito de contemplar apenas um espetáculo 
para cinco semanas, liberando o período restante previsto no 
Edital para outra programação que julgar mais conveniente, bem 
como o de contemplar um único espetáculo para ocupar as dez 
semanas do edital.

– No caso de um único projeto ocupar as dez semanas 
de edital, o valor de apoio à produção seguirá o mesmo (R$ 
10.000,00). O TUSP entende que esse valor servirá para mini-
mizar custos da produção do espetáculo e gastos adicionais de 
divulgação em mídias digitais ou físicas, contratação de pessoal 
de apoio técnico, de produção e outras necessidades específicas.

– Um eventual agravamento da atual crise sanitária poderá, 
por força maior ou determinação do TUSP, cancelar a temporada. 
Caso o espetáculo já tenha estreado, não haverá devolução do 
valor pago por parte da companhia. Em caso de cancelamento 
antes da estreia, não implica no pagamento do valor do prêmio 
previsto no item 1.1 deste Edital, por parte do TUSP.

alegações da Defesa confundem-se com a análise do mérito e 
serão oportunamente analisadas, com a instrução processual, 
para elaboração do Relatório Final. 3- Desde já designo audi-
ência de instrução a ser realizada através de videoconferência, 
pela plataforma Microsoft Teams, para o dia 15 de junho de 
2022, às 13:30 hs.. 3- Deverá a Defesa apresentar os e-mails 
e números de telefones celular da d.patrona e da testemunha 
arrolada, no prazo de dez dias, a fim que possa ser realizado o 
contato e encaminhado o convite de acesso à audiência virtual, 
com Tutoriais para instalação da plataforma Microsoft Teams, 
viabilizando ingresso à sala de audiência virtual. Publique-se. 
Intimem-se. Cumpra-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 Proce-
dimentos 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. SANDRA MARA PECIUKONIS - OAB/SP 238.567
PROCESSO SES 352162/2021 – GDOC 1000726.4374/2021
INTERESSADO: A. S.
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. 
71, a saber: 1 - Recebo defesa escrita às fls. 68/70, subscrita por 
Defensor regularmente constituído pelo irrogado (Procuração fls. 
67). Inexistem preliminares, sendo arroladas em comum as tes-
temunhas da Administração. 2 - As alegações da Defesa confun-
dem-se com o mérito e serão oportunamente analisadas, após 
a realização da instrução processual, quando da elaboração do 
Relatório Final. 3 - Desde já designo audiência de instrução a ser 
realizada através de videoconferência, para o dia 08 de junho de 
2022, às 10:30hs, para oitiva das testemunhas da Administração. 
4- Deverá a Defesa indicar seu e-mail, bem como do acusado e 
seus respectivos números de telefones celulares, com antecedên-
cia de 30 (trinta) dias à realização do ato, viabilizando contato 
pela Assistência desta Unidade e o encaminhamento de convites 
de acesso à sala de audiência virtual. Publique-se. Intimem-se. 
Cumpra-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. FERNANDO COIMBRA MAESTRELLO – OAB/SP 367.656
PROCESSO SES 11306432/2019 – GDOC 16847.209879/2019
INTERESSADO: S. A. A. e Outro.
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. 
162, a saber: Em saneamento, retifico despacho de fls.156, nos 
seguintes termos: 1-Recebo a defesa prévia de fls. 147/148, em 
favor de S.A.A.. Inexistem preliminares e tampouco foram arrola-
das testemunhas pela Defesa. Defiro os pedidos da Defesa, itens 
1,2 e 3. Para tanto, determino seja oficiado ao Departamento de 
Recursos Humanos da Pasta para: a)vinda da Ficha Funcional 
atualizada do acusado, a contar de 2014, até sua exoneração, 
em 01/09/2020; b) cópia do original da declaração de paren-
tesco firmada pelo acusado (Súmula Vinculante nº 13) firmada 
pelo ex-servidor, quando na ativa; c) cópias das publicações de 
nomeações no DOE dos acusados S.A.A. e E.V.A.F. 2- Recebo 
a defesa prévia de fls.152/155, em favor de E.V.A.F. Inexistem 
preliminares, sendo arroladas duas testemunhas. 3- As demais 
alegações da Defesa confundem-se com a análise do mérito e 
serão oportunamente analisadas, após a realização da instrução 
processual, quando da elaboração do Relatório Final. 4- Desde já 
designo audiência de instrução a ser realizada através de video-
conferência, pela plataforma Microsoft Teams, para o dia 13 de 
abril de 2022, às 10:00hs, para oitiva das testemunhas da Admi-
nistração e da Defesa. 4- Deverá a Defesa apresentar os e-mails 
e números de telefone das testemunhas por ela arroladas, com 
antecedência de 30 (trinta) dias a realização do ato, viabilizando 
sua intimação pela via eletrônica e encaminhamento de convites 
de acesso à audiência virtual, sob pena de ser declarada preclusa 
a prova. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

DR. LUCAS CHEREM DE CAMARGO RODRIGUES – OAB/
SP 182.496

DR. VINICIUS ALVARENGA E VEIGA – OAB/SP 422.634
DR. WILLIAN ANTONIO SIMEONE – OAB/SP 145.197
SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA
PROCESSO SSP 758/2020 – GDOC 1000726.12067/2021
INTERESSADO: C. H. M. V.
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. 
204, a saber: 1 - Autos conclusos a esta Presidência nesta data. 
2 - Recebo petição de fls.199, firmada pelo D.Defensor constitu-
ído (Procuração fls.200). 3 - Assinalo à Defesa que em razão da 
pandemia em curso, foi designada audiência de interrogatório 
na modalidade de videoconferência, ou seja, atendendo todas 
as diretrizes médico-científicas para evitar a aglomeração de ser-
vidores e seus respectivos Defensores nas dependências desta 
Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, de modo que não 
há margem à realização de audiência na modalidade presencial, 
como aventado pela Defesa. 4 - Portanto, consoante mandado 
de citação firmado pelo acusado (fls.203), acha-se ali explicitado 
que compete ao irrogado e a sua Defesa fornecerem os dados de 
e-mail e números de telefones celulares para contato e encami-
nhamento por e-mail do convite de acesso a audiência virtual, 
sob pena de não o fazendo, ser decretada sua revelia. 5 - Defiro 
prazo de 03 (três) dias à Defesa para sanar a falha, indicando 
os dados acima referidos, possibilitando o envio pela Assistência 
desta Unidade de Julgamento do link de acesso à audiência já 
designada, a qual, ressalto, será realizada através de videocon-
ferência, sob pena de não o fazendo, ser decretada sua revelia. 
6 - Publique-se. Intimem-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 for-
necer 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 espe-
ra, de modo que não retarde outros atendimentos agendados.

DR. FERNANDO FABIANI CAPANO - OAB/SP 203.901
DR. MARCO AURELIO GUIMARÃES DA SILVA – OAB/SP 

395.005
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PROCESSO DETRAN 1372875/2017 – GDOC 

1000726.6679/2020
INTERESSADO: T. P. S.
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. 129, a saber: 1 - Recebo a defesa prévia do indiciado T.P.S. 
encartada às fls. 118/124, acompanhada dos documentos de fls. 
125/128, sendo arrolada uma única testemunha. 2 - Afasto a 

designo o dia 24 de março de 2022, as 15:00 horas. 2 - A audiên-
cia será realizada por videoconferência, ficando facultada a acu-
sada a escolha do local onde pretende prestar suas declarações. 
Para tanto deverá informar seu endereço eletrônico (e-mail) e 
número de telefone para contato, por mensagem eletrônica a 
ser enviada para o e-mail da 7ª Unidade: pge-ppd-7up@sp.gov.
br, no ato da notificação, , fazendo referência ao processo, dia 
e horário de audiência. 3 - A Unidade Processante encaminhará 
para os endereços eletrônicos informados, com antecedência, 
link com orientações para participar de videoconferência. 4 - 
CITE-SE e INTIME-SE a acusada, através do Superior Hierárquico 
e também por e-mail, no endereço eletrônico existente em sua 
ficha funcional. 5 - Providencie o Cartório a juntada aos autos da 
FAI atualizada da acusada. 6 -INTIME-SE do presente despacho 
as advogadas constituídas as fls. 700 e 718, Dras. LUCIANA 
ROSSATO RICCI e NAYARA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS. 
7 - PUBLIQUE-SE.

DRA. LUCIANA ROSSATO RICCI – OAB/SP 243.727
DRA. NAYHARA MENDES CARVALHO SCARABELE – OAB/

SP 392.336
PROCESSO SEDUC 19396/2019
INTERESSADO: J. P. G. B.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 7ª 

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. 
142, a saber: 1 - Informe a Defesa, no prazo de 10 (dez) dias, se o 
acusado já deixou a Clínica de Reabilitação onde se encontrava 
internado e possui condições de ser interrogado, nestes autos. 
2 - Em caso negativo, deverá comprovar, documentalmente, a 
impossibilidade, inclusive para análise sobre a conveniência de 
realização de exame pericial, pelo IMESC. 3 - Decorrido o prazo, 
venham os autos conclusos para deliberação. 4 - Intime-se a 
Defesa. 5 - PUBLIQUE-SE.

DR. ALEX AMBAR MENDES – OAB/SP 268.850
SECRETARIA DA SAÚDE
PROCESSO SES 04136/2019
INTERESSADO: L. S. G.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª 

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. 122, a saber: 1 - Intime-se a i. defesa (Dr. Dennis Rondello 
Mariano, OAB/SP 262.218) para que apresente Alegações Finais 
no prazo legal. 2 - Publique-se. A vista e a carga de autos pode-
rão 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 for-
necer 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 espe-
ra, de modo que não retarde outros atendimentos agendados.

DR. DENNIS RONDELLO MARIANO – OAB/SP 262.218
PROCESSO SES 22037/2021 – GDOC 1000726.10425/2021
INTERESSADO: D. M. A. J.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª 

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. 
89, a saber: 1 - Tendo em vista a inércia da acusada, nomeio para 
a defesa da indiciada o Dr. Nelson Fonseca de Oliveira, OAB/SP 
373.073. 2 - Intime-se o advogado para que tome ciência da 
nomeação e para que apresente Alegações Finais no prazo legal. 
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.

DR. NELSON FONSECA DE OLIVEIRA – OAB/SP 373.073
PROCESSO SES 1614956/2019 – GDOC 1000726.82899/2020
INTERESSADO: D. S. S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª 

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. 82, a saber: 1 - Tendo em vista a inércia da defensora e para 
não causar prejuízo ao acusado, intime-se novamente a defesa 
(Dra. Márcia Alves de Brito Moreno, OAB/SP 371.380) para que 
apresente Alegações Finais no prazo legal. 2 - 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 profissio-
nais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria de Estado ou 
Autarquia, o número do processo e o dia e hora que comparece-
rá 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. MÁRCIA ALVES DE BRITO MORENO - OAB/SP 371.380
PROCESSO SES 001.0140.001156/2017 – GDOC 

1000726.1075082/2017
INTERESSADO: G. R. S.
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. 113, a saber: 1 - Recebo a defesa prévia de fls. 111/112, em 
favor de G.R.S..,onde arrolada uma única testemunha de defesa. 
2- As alegações da Defesa confundem-se com a análise do 
mérito e serão oportunamente analisadas, com a instrução pro-
cessual, para elaboração do Relatório Final. 3- Desde já designo 
audiência de instrução a ser realizada através de videoconfe-
rência, pela plataforma Microsoft Teams, para o dia 15 de junho 
de 2022, às 15:00 hs., atentando-se que as testemunhas da 
Administração e de defesa coincidem com aquelas arroladas no 
Processo 001.0140.001136/2017, onde atua a mesma Defenso-
ra, em favor de E.F.M. 4- Deverá a Defesa apresentar os e-mails 
e números de telefones celular da d.patrona e da testemunha 
arrolada, no prazo de dez dias, a fim que possa ser realizado o 
contato e encaminhado o convite de acesso à audiência virtual, 
com Tutoriais para instalação da plataforma Microsoft Teams, 
viabilizando ingresso à sala de audiência virtual. Publique-se. 
Intimem-se. Cumpra-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 Proce-
dimentos 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. SANDRA MARA PECIUKONIS - OAB/SP 238.567
PROCESSO SES 1136/2017 – GDOC 1000726.1075096/2017
INTERESSADO: E. F. M..
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. 
116, a saber: 1 - Recebo a defesa prévia de fls. 114/115, em favor 
de E. F. M. ,onde arrolada uma única testemunha de defesa. 2- As 
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Devido à pandemia, as inscrições neste edital são isentas 
de taxas.

3. Da Seleção:
Candidatos ao Mestrado
O processo seletivo dos candidatos a Mestrado inclui as 

seguintes etapas: 1ª Etapa: prova de proficiência em língua, 2ª 
Etapa: prova dissertativa de conhecimentos específicos, 3ª Etapa: 
análise de currículo e arguição de projeto de pesquisa e 4ª Etapa: 
definição do orientador.

A Comissão nomeada pela CCP para aplicação e correção 
do exame emitirá parecer de seu julgamento e indicará a nota 
final de cada um dos candidatos. Os candidatos serão avaliados 
através de uma prova escrita (peso 1), de uma arguição oral 
sobre o projeto (peso 1) e do seu Curriculum Vitae (peso 1). A 
nota final será calculada pela média aritmética entre as notas 
dadas por no mínimo dois membros da Comissão Examinadora 
designada pela CCP. Poderão ser aceitos no programa, mediante 
disponibilidade de orientador e obedecendo o número de vagas 
divulgado neste Edital, os candidatos que obtiverem nota supe-
rior ou igual a 5 (cinco) em cada uma das provas. A aceitação 
final do candidato dependerá da existência, no corpo docente do 
Programa, de professor habilitado a orientá-lo, que concorde em 
assumir a responsabilidade de sua orientação. Caso o número 
de candidatos aprovados supere o número de vagas oferecidas 
será aplicado um critério de classificação com base na nota 
média obtida nas provas. A aprovação em cada uma das provas 
é válida por dois anos para os próximos processos seletivos. 
Nenhuma prova é eliminatória para a participação nas provas 
subsequentes do processo seletivo.

1ª Etapa
a) Exame escrito de proficiência em Língua Estrangeira, 

obrigatório.
1. No Mestrado exige-se que o aluno seja proficiente em 

Língua Alemã.
A prova de proficiência em língua alemã será aplicada no 

âmbito da FFLCH, e aplicada pelo Programa de Pós-Graduação 
de Língua e Literatura Alemã. Devido à pandemia, a prova será 
realizada online por meio de link que será enviado aos candi-
datos no momento oportuno. O candidato deverá assegurar a 
conexão com a internet para a realização da prova.

2. Poderão ser aceitos outros Exames de Proficiência em ale-
mão, tais como Großes Deutsches Sprachdiplom, Kleines Deuts-
ches Sprachdiplom, Oberstufe do Goethe-Institut, Oberstufe do 
Österreichisches Sprachdiplom Deutsch e o Deutsches Sprachdi-
plom (Stufe 2) da Kultusministerkonferenz; Abitur realizado na 
Alemanha, Matura realizada na Suíça ou na Áustria. Pontuação 
mínima: Aprovado. Serão também aceitas as certificações da 
língua acima em que o candidato tenha alcançado os seguintes 
níveis do Quadro Europeu Comum de Referência do Conselho da 
Europa: C1 e C2, sendo respeitados os prazos de validade dos 
diplomas emitidos e sempre que não se trate de diplomas (não 
de avaliações de nível de Escolas de idiomas).

3. Dos alunos estrangeiros é exigida a proficiência em 
língua portuguesa até 15 meses após o ingresso no curso de 
mestrado. A proficiência deve ser demonstrada por meio de 
exame realizado no âmbito da FFLCH, com nota mínima 5,0, 
ou por meio da apresentação do Certificado de Proficiência 
em Língua Portuguesa para Estrangeiros, CELPE-BRAS, nível 
intermediário ou superior.

4. Outros exames e respectivas notas mínimas poderão ser 
analisados pela CCP mediante solicitação do candidato.

2ª Etapa
b) Prova escrita à distância:
Devido à pandemia, a prova será realizada à distância por 

meio de link que será enviado aos candidatos no momento opor-
tuno. O candidato deverá assegurar a conexão com a internet 
para a realização da prova.

1. A prova escrita será aplicada em português e/ou alemão, 
em uma das linhas de pesquisa do Programa, a saber: LINHA 
1: ESTUDOS DE LITERATURA, CULTURA E TRADUÇÃO E LINHA 
2: ALEMÃO LÍNGUA ESTRANGEIRA (ALE), LINGUÍSTICA E TRA-
DUÇÃO. Para a aprovação exige-se a nota mínima 5,0 (cinco). 
O conteúdo desta prova pressupõe familiaridade com conceitos 
teóricos básicos para a linha em que se insere o anteprojeto do 
candidato. De acordo com a linha e a área temática pretendidas, 
o candidato deve se preparar com uma bibliografia selecionada 
(consulte o item “Bibliografia”). Duração da prova: 2 horas e 
30 minutos. Só será permitido o uso de Dicionário Monolíngue 
Impresso.

3ª Etapa
c) Análise e arguição oral do currículo e do projeto à 

distância:
Arguição oral sobre o anteprojeto do candidato perante 

uma banca indicada pela Comissão Coordenadora do Programa 
e constituída por pelo menos dois orientadores credenciados no 
Programa. Será analisado também o Currículo LATTES (ou Curri-
culum Vitae para estrangeiros) com ênfase na formação anterior 
(Iniciação Científica ou Trabalho de Graduação Individual; bolsa 
de estudos; atuação profissional). Como critério classificatório 
será considerada a média das notas da arguição do anteprojeto 
e da análise do currículo, exigindo-se nota 5,0 (cinco) em cada 
uma das provas para aprovação.

Devido à pandemia, a arguição será realizada online por 
meio de link que será enviado aos candidatos no momento opor-
tuno. O candidato deverá assegurar a conexão com a internet 
para a realização da prova.

4ª Etapa
d) Aval do orientador:
Após aprovação do candidato na 3ª etapa, o orientador 

pretendido deverá avalizar o processo mediante sua disponi-
bilidade, conforme o número de vagas divulgado neste Edital.

e) O resultado da seleção será divulgado por e-mail
Após a definição do orientador, o resultado final deverá ser 

encaminhado por e-mail.
Candidatos ao Doutorado
O processo seletivo dos candidatos a Doutorado inclui as 

seguintes etapas: 1ª Etapa: prova de proficiência em língua, 2ª 
Etapa: prova dissertativa de conhecimentos específicos, 3ª Etapa: 
análise de currículo e arguição de projeto de pesquisa e 4ª Etapa: 
definição do orientador.

A Comissão nomeada pela CCP para aplicação e correção 
do exame emitirá parecer de seu julgamento e indicará a nota 
final de cada um dos candidatos. Os candidatos serão avaliados 
através de uma prova escrita (peso 1), de uma arguição oral 
sobre o projeto (peso 1) e do seu Curriculum Vitae (peso 1). A 
nota final será calculada pela média aritmética entre as notas 
dadas por pelo menos dois membros da Comissão Examinadora 
designada pela CCP. Poderão ser aceitos no programa, mediante 
disponibilidade de orientador e obedecendo o número de vagas 
divulgado neste Edital, os candidatos que obtiverem nota supe-
rior ou igual a 5,0 (cinco) em cada uma das provas. A aceitação 
final do candidato dependerá da existência, no corpo docente do 
Programa, de professor habilitado a orientá-lo, que concorde em 
assumir a responsabilidade de sua orientação. Caso o número 
de candidatos aprovados supere o número de vagas oferecidas 
será aplicado um critério de classificação com base na nota 
média obtida nas provas. A aprovação em cada uma das provas 
é válida por dois anos para os próximos processos seletivos. 
Nenhuma prova é eliminatória para a participação nas provas 
subsequentes do processo seletivo.

1ª Etapa
a) Exame escrito de proficiência em Língua Estrangeira, 

obrigatório
1. Para ingresso no Doutorado, os candidatos devem 

demonstrar proficiência em inglês, além do alemão. O candidato 
de doutorado que tiver sido aprovado no exame de proficiência 
de língua alemã no mestrado terá de fazer o exame de profi-
ciência de inglês. Em casos justificados, a CCP pode aceitar a 
proficiência em outro idioma que não seja o inglês.

O Programa de Língua e Literatura Alemã, por meio deste 
edital devidamente homologado pela Comissão de Pós-Gradua-
ção (CPG), detalha a sistemática de seu processo seletivo.

1. Das Vagas:
Para o 2º Semestre de 2022, o Programa de Pós-Graduação 

em
Língua e Literatura Alemã disponibiliza 22 vagas.
Os candidatos deverão indicar na ficha de inscrição o nome 

da linha de pesquisa almejada:
LINHA 1: ESTUDOS DE LITERATURA, CULTURA E TRADUÇÃO
LINHA 2: ALEMÃO LÍNGUA ESTRANGEIRA (ALE), LINGUÍS-

TICA E TRADUÇÃO
Os projetos em cada linha de pesquisa poderão ser consul-

tados no link: http://posalemao.fflch.usp.br/linhas-e-projetos-
-de-pesquisa

2. Da inscrição:
O Programa de Pós-Graduação em Língua e Literatura 

Alemã realiza processos seletivos para Mestrado Acadêmico e 
Doutorado. Não recebe inscrições para Doutorado Direto.

É condição básica para matrícula nos Cursos de Pós-
-Graduação em Língua e Literatura Alemã, é a conclusão do 
curso de graduação.

É condição básica para matrícula no Curso de Doutorado a 
conclusão do Mestrado.

O aluno que obtiver o título de Mestre e quiser prosseguir 
seus estudos com vistas ao Doutorado, deverá submeter-se a 
novo processo seletivo, obedecidas as exigências regulamen-
tares.

A inscrição será feita exclusivamente pela internet, no 
site do Departamento de Letras Modernas, no endereço http://
posalemao.fflch.usp.br/processo-seletivo , das 09h00 às 17h00 
dos dias 01 a 10 de março.

- Documentos exigidos para a inscrição:
Candidatos ao Mestrado:
1. Formulário de Inscrição A inscrição será feita exclusi-

vamente via Web, com preenchimento de formulário online 
disponível no link http://dlm.fflch.usp.br/instrucoes-gerais-para-
-preenchimento-formulario-de-inscricao;

O candidato que não apresentar toda a documentação exi-
gida terá a sua inscrição indeferida. Os documentos deverão ser 
digitalizados em arquivos PDF (de, no máximo, 3Mb).

2. Diploma de Graduação (frente e verso) ou, na falta deste 
Certificado de Conclusão do Curso Superior, com data de colação 
de Grau (cópia simples, frente e verso na mesma folha).

- O candidato diplomado em curso de curta duração, ou em 
cursos livres, não terá direito à inscrição.

- O candidato que não tiver concluído Curso Superior no 
ato da inscrição para este processo seletivo deverá entregar, 
junto com a inscrição, Termo de Compromisso,(disponível no 
final da página no link http://dlm.fflch.usp.br/instrucoes-gerais-
-para-preenchimento-formulario-de-inscricao) pelo qual se com-
promete a apresentar documento comprobatório de colação de 
grau até o último dia do período reservado de matrícula para 
os ingressantes na pós-graduação da FFLCH/USP, previsto no 
Calendário Escolar.

(Excepcionalmente, devido à pandemia de COVID-19, será 
permitida a admissão dos candidatos que concluíram a gradu-
ação, mas que, devido ao cenário pandêmico atual, não con-
seguirão realizar a colação de grau. Os seguintes documentos 
deverão ser apresentados: 1) documento oficial da Instituição 
informando a data de conclusão do curso; 2) declaração oficial 
da Instituição notificando a impossibilidade de ocorrer a colação 
de grau).

3. Histórico escolar da Graduação (cópia Simples).
Candidatos ao Mestrado: ficha de aluno, boletim ou docu-

mento equivalente, emitido por secretaria de graduação, seção 
de alunos, ou órgão oficial equivalente;

4. Cópia Simples do CPF e da Carteira de Identidade (RG) 
- não serão aceitos outros documentos de identidade - cópia 
simples;

5. RNE ou Passaporte (para estrangeiros). O Passaporte 
só será aceito para fins de inscrição. Os candidatos aprovados 
somente serão matriculados com a apresentação do Protocolo 
do RNE - cópia simples;

6. Curriculum Vitae (sem comprovantes): de preferência o 
CV Lattes, ou similar para estrangeiro;

7. Comprovante do pagamento da taxa de inscrição. A 
emissão do respectivo boleto e a informação sobre isenção da 
taxa de inscrição estará disponível no link http://dlm.fflch.usp.br/
instrucoes-gerais-para-preenchimento-formulario-de-inscricao, 
durante o período de inscrição.

Devido à pandemia, as inscrições neste edital são isentas 
de taxas.

Candidatos ao Doutorado:
1. Formulário de Inscrição A inscrição será feita exclusi-

vamente via Web, com preenchimento de formulário online 
disponível no link http://dlm.fflch.usp.br/instrucoes-gerais-para-
-preenchimento-formulario-de-inscricao;

O candidato que não apresentar toda a documentação exi-
gida terá a sua inscrição indeferida. Os documentos deverão ser 
digitalizados em arquivos PDF (de, no máximo, 3Mb).

2. Diploma de Graduação (frente e verso)
3. Histórico escolar da Graduação (cópia Simples).
Candidatos ao Mestrado: ficha de aluno, boletim ou docu-

mento equivalente, emitido por secretaria de graduação, seção 
de alunos, ou órgão oficial equivalente;

4. Cópia Simples do CPF e da Carteira de Identidade (RG) 
- não serão aceitos outros documentos de identidade - cópia 
simples;

5. Diploma do Mestrado (cópia Simples).
Candidatos ao /Doutorado: na falta do diploma poderá ane-

xar a ata de defesa, ou Termo de Compromisso,(disponível no 
final da página no link http://dlm.fflch.usp.br/instrucoes-gerais-
-para-preenchimento-formulario-de-inscricao), para aqueles que 
aguardam a defesa.

Os candidatos que obtiveram seus títulos fora da USP, 
obrigatório constar do verso do diploma a Portaria de Creden-
ciamento da CAPES. O Programa não aceita doutorado-direto 
no ato da inscrição.

No caso de Diploma de Mestre obtido em Universidades 
estrangeiras, o prazo para a obtenção da aprovação da Equiva-
lência do Título junto à USP é o último dia do período reservado 
à matrícula dos alunos ingressantes previsto no Calendário Esco-
lar. Assim sendo, o Pedido de Equivalência do Título de Mestre 
deve ser solicitado, no mínimo, 6 (seis) meses antes da inscrição 
para o processo seletivo.

ATENÇÃO: Os diplomas de Mestres obtidos no exterior só 
serão aceitos com Reconhecimento Nacional. Maiores infor-
mações no link http://pos.fflch.usp.br/equivalencia-de-titulo-e-
-reconhecimento-de-diploma-antiga-revalidacao

6. Histórico escolar do Mestrado (cópia Simples).
Candidatos ao /Doutorado: ficha de aluno, boletim ou docu-

mento equivalente, emitido por secretaria de Pós-Graduação, ou 
órgão oficial equivalente.

7. Cópia Simples do CPF e da Carteira de Identidade (RG) 
- não serão aceitos outros documentos de identidade - cópia 
simples;

8. RNE ou Passaporte (para estrangeiros). O Passaporte 
só será aceito para fins de inscrição. Os candidatos aprovados 
somente serão matriculados com a apresentação do Protocolo 
do RNE - cópia simples;

9. Curriculum Vitae (sem comprovantes): de preferência o 
CV Lattes, ou similar para estrangeiro;

10. Comprovante do pagamento da taxa de inscrição. A 
emissão do respectivo boleto e a informação sobre isenção da 
taxa de inscrição estará disponível no link http://dlm.fflch.usp.br/
instrucoes-gerais-para-preenchimento-formulario-de-inscricao, 
durante o período de inscrição.

A Cia terá direito a 10% da lotação em convites e o TUSP 
– Teatro da USP, à mesma cota, por sessão. O percentual de 
convites da Cia. para o primeiro dia poderá chegar a até 50% 
(garantindo meia casa para venda), mantendo-se a divulgação 
da data como “estreia”. Caso seja requisitado um percentual 
maior para este dia (até 80% da lotação do teatro) a Cia. deverá 
informar o TUSP antes do início da temporada e a apresentação 
será divulgada como “pré-estreia para convidados”. Os 20% 
restantes serão de convites do TUSP – Teatro da USP.

Compromete-se a repassar ao TUSP 15% (quinze por cento) 
do numerário bruto arrecadado na bilheteria após o fechamento 
do borderô de cada apresentação, em espécie, na presença do 
produtor da Cia., ou representante indicado. Os cheques recebi-
dos na bilheteria serão repassados à Cia.

Compromete-se a respeitar as datas e especialmente os 
horários de início e término dos espetáculos, conforme divulga-
dos, sendo que a liberação do público, para o mesmo pavimento 
que se encontram o Teatro ou a Sala Multiúso, acontecerá com 
pelo menos 5 (cinco) minutos antes do horário de início dos 
espetáculos. As portas de acesso ao Teatro ou à Sala Multiúso 
serão abertas ao público em comum acordo com o TUSP e a 
produção, inclusive na estreia.

Caso ocorra o cancelamento do evento por responsabili-
dade da Cia, em situação de comprovada impossibilidade, seu 
produtor deverá avisar o público até, pelo menos, 15 minutos de 
antecedência do início do espetáculo.

Caso ocorra o cancelamento de evento por responsabilida-
de do TUSP, o aviso ao público será efetuado por algum repre-
sentante da casa com, pelo menos, 15 minutos de antecedência 
ao início do espetáculo.

Em caso de cancelamento de evento, os valores serão 
devolvidos ou os ingressos trocados para a sessão subsequente, 
se este for interesse do espectador.

Tendo em vista a pandemia de Sarvs-Cov2, é da ciência 
de ambas as partes um eventual cancelamento da temporada/
ocupação, caso as medidas sanitárias vigentes no momento 
indiquem tal necessidade imperiosa, seja por parte da Prefeitura 
da Cidade de São Paulo, do Governo do Estado, de Lei Federal ou 
por determinação da Universidade de São Paulo.

Casos omissos neste Termo deverão ser tratados diretamen-
te com a produção do TUSP.

São Paulo,
___________________________
Cia./Proponente
___________________________
Direção do TUSP
ANEXO II
NORMAS GERAIS
ESPAÇO CÊNICO
O TUSP não possui carregadores em seu quadro de funcio-

nários, portanto esse serviço é de exclusiva responsabilidade 
da Cia.

Solicitamos que, após montagem e desmontagem, a Cia. 
deixe o palco e/ou sala limpos, retirando todos os restos de 
cenário, retalhos de madeira, sobras de material elétrico, etc.. , e 
após ensaios, oficinas e demais atividades, palco e plateia sejam 
deixados limpos de resíduos.

Os técnicos do TUSP auxiliam as montagens e acompanham 
a exibição dos espetáculos. As operações são de responsabilida-
de exclusiva da Cia.

Todo e qualquer equipamento do TUSP que for danificado 
por uso incorreto ou falta de cuidado, terá seu valor obrigatoria-
mente ressarcido, ou será consertado ou substituído por outro 
igual, pela Cia.

Conforme a Lei Estadual 13.541 de 07 de maio de 2009, é 
proibido fumar em ambientes fechados de uso coletivo, sendo, 
portanto, proibido fumar nas dependências do TUSP (palco, pla-
teia, coxias, cabine de operações, camarim e espaços cobertos).

CAMARIM
A Administração do TUSP não se responsabiliza por objetos 

ou valores deixados no camarim.
O camarim tem por finalidade abrigar os componentes dos 

grupos e/ou Cias. residentes e seus objetos pessoais (figurino e 
maquiagem), não sendo permitido guardar no local, material 
cênico de grande porte e /ou pesados que possam causar danos 
ao piso local.

Não escrever ou pintar nas portas e paredes do camarim, 
e não utilizá-lo como ateliê de pintura ou marcenaria (o reparo 
será de responsabilidade da Companhia).

Não danificar ou usar cola nos espelhos (o dano será de 
responsabilidade da Companhia).

Por questão de higiene, diariamente, ao final dos trabalhos, 
caso haja restos de comida nos cestos de lixo do camarim, favor 
retirá-los para o pátio.

Os grupos e/ou Cias. residentes receberão a cópia de uma 
chave do armário localizado no camarim, serão responsáveis em 
não ceder, emprestar ou realizar cópias não autorizadas desta 
chave, informando imediatamente a administração do TUSP 
quando da sua perda ou extravio, tendo a responsabilidade 
dos custos de uma cópia e de quaisquer serviços de chaveiro 
ou manutenção do armário enquanto estiver sob seu uso, caso 
a administração verifique sua necessidade. Comprometem-se 
ainda a devolver incondicionalmente a referida chave quando 
não mais utilizarem as dependências do TUSP.

BILHETERIA
O Administrador do Teatro da USP supervisionará e prestará 

apoio ao serviço, ajudando a solucionar eventuais problemas 
de organização do público e determinando a liberação da sala 
de espetáculos.

O produtor da Cia., ou representante indicado, deverá 
comparecer à Administração logo após o início da sessão, para 
conferência de caixa e assinatura de borderô. Em caso de impos-
sibilidade, deverá ser acordado com o Administrador o melhor 
procedimento a ser adotado.

ANEXO III
EQUIPAMENTOS CEDIDOS PELO TUSP
ILUMINAÇÃO
36 Canais de Dimmer 4Kw por canal
1 Mesa ETC Express 24/48
1 Mesa ETC Smartfade 24/96
15 Refletores Elipsoidais ETC Zoom 25/50º
24 Refletores PAR 64 Foco 5
10 Refletores Elipsoidais Zoom Telem
20 Refletores Source Four Par ETC
50 Refletores PC 1000w Telem
SOM
1 Mesa YAMAHA MG12XU
1 Mesa Yamaha 01v
04 Caixas de som
06 Microfones Behringer E835
03 Microfones Shure SM57

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E 
CIÊNCIAS HUMANAS
 FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMA-

NAS
Av. Prof. Luciano Gualberto, 403 – C.P. 8105 – CEP 05508-

900 – Cidade Universitária – São Paulo - SP
Departamento de Letras Modernas
EDITAL DE INSCRIÇÃO
Estarão abertas, no período de 01 a 10 de março de 2022 

as inscrições para o preenchimento de vagas para os cursos de 
Mestrado Acadêmico e Doutorado para ingresso no 2º Semestre 
de 2022, junto ao Programa de Pós-Graduação em Língua e 
Literatura Alemã.

providenciar a declaração de regularização das músicas, emi-
tida pela ECAD, ou declaração do autor liberando as músicas 
para o espetáculo, devidamente carimbada pelo ECAD. A não 
entrega destes documentos poderá acarretar no cancelamento 
da(s) apresentação(ões) até que a situação seja regularizada. 
Também será de responsabilidade da companhia providenciar 
outros documentos com os órgãos/autoridades responsáveis 
para suprir necessidades específicas ao(s) espetáculo(s) (ex. 
utilização de animais, autorizações particulares para espetáculos 
externos etc.).

ANEXO I
TERMO DE COMPROMISSO
(para ciência – só será assinado pelos projetos selecio-

nados)
A CIA ________________________, tendo por repre-

sentante ____________________________________
__, brasileiro(a), portador(a) da cédula de identidade RG 
___________, CPF _______________, domiciliado à Rua 
Doutor Augusto de Miranda, 947, ap. 81, CEP 05026-000, 
compromete-se a apresentar:

_______________________________, espetáculo de 
seu repertório, dirigido por:

_______________________________, com dura-
ção de ____minutos, de __________ a ______________, 
_________________________ às ____h, domingos às 
_____h;

e através deste termo assume os seguintes compromissos 
e responsabilidades:

Deverá cumprir e responsabilizar-se pelos itens contidos 
neste Termo, por todos os membros da sua equipe,

Possui pleno conhecimento das condições do TEATRO, suas 
dependências, equipamentos e demais acessórios, todos visto-
riados e em perfeito estado de uso e conservação.

Está ciente de que o TUSP, como órgão da Pró-Reitoria de 
Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, está sujeito a 
ser afetado por ações internas ou externas que alterem o funcio-
namento normal da Universidade, como paralisações, greves ou 
reformas de estrutura que sejam definidas em caso de urgência 
por instâncias superiores às direções dos órgãos.

Expirado o período previsto para realização do projeto, 
a produção obriga-se a ressarcir ao TUSP por equipamentos, 
acessórios e quaisquer danos às instalações do espaço cênico 
ocorridos em consequência da ocupação.

Deverá entregar documento com antecedência de 7 dias 
da entrada da companhia no TUSP, informando os nomes e 
números de RG de todos os integrantes da equipe, indicando o 
responsável da produção, os técnicos, os atores e outros profis-
sionais que atuam no projeto, bem como uma relação de todo 
o material utilizado, tais como: cenário, figurino, equipamento 
de luz, som, etc.

A entrada e saída de objetos ou equipamentos deverá, 
obrigatoriamente, ser acompanhada por 1 (um) integrante do 
grupo, e ser comunicada à produção do TUSP, por escrito e com 
antecedência de 3 dias úteis para que se providencie a devida 
autorização. O TUSP não dispõe de pessoal para carga/descarga 
de material.

Após o término da temporada, os equipamentos trazidos 
deverão ser retirados das dependências do TUSP em dia e horá-
rio a ser definido previamente, junto à equipe do TUSP.

O TUSP não se responsabiliza por objetos e valores deixados 
no espaço do TEATRO ou em qualquer dependência do órgão.

Não poderá utilizar ou designar o TUSP, ou espaço do Teatro 
como o espaço sede para fins de qualquer natureza, sendo ainda 
vedado sublocar, transferir, ceder, emprestar ou utilizar para 
outro fim que não seja a exibição do espetáculo.

Não poderá alterar a estética interna e externa do Teatro 
sem o prévio conhecimento e consentimento da direção do TUSP 
e da equipe técnica do teatro, e tampouco remover ou utilizar 
peças, equipamentos, acessórios ou mobiliários existentes, sem 
a autorização expressa do órgão.

Compromete-se a fazer constar em todo e qualquer mate-
rial gráfico de sua confecção relacionado ao evento os seguintes 
logotipos: Universidade de São Paulo; Pró-Reitoria de Cultura e 
Extensão Universitária e TUSP – Teatro da USP, como realizado-
res do projeto, durante o tempo em que este permanecer em car-
taz no Teatro do TUSP (disponibilizados pela produção do TUSP).

Será responsável totalmente pelas despesas de produção e 
exibição do espetáculo, encargos trabalhistas com seus artistas 
e pessoal técnico, encargos tributários nas esferas municipal, 
estadual e federal, bem como as multas advindas, que recaiam 
ou possam posteriormente recair sobre o TUSP.

Será responsável pela liberação da SBAT ou autorização 
do autor para a apresentação do(s) espetáculo(s). No caso de 
utilização de trilha sonora, será responsável também por pro-
videnciar a declaração de regularização das músicas, emitida 
pelo ECAD, ou declaração do autor liberando as músicas para 
o espetáculo, devidamente carimbada pelo ECAD. Também será 
responsável por providenciar outros documentos com os órgãos/
autoridades responsáveis para suprir necessidades específicas 
ao(s) espetáculo(s) (ex. utilização de animais, autorizações par-
ticulares para espetáculos externos etc.). Em caso de fiscalização 
a produção do Grupo ou Cia. será chamada para apresentação 
da documentação e devidas explicações.

Está ciente que, conforme prevê o artigo 111, da Lei 
8.666/93, o TUSP só poderá contratar, pagar, premiar ou receber 
projeto ou serviço técnico especializado desde que o autor ceda 
os direitos patrimoniais a ele relativos e o TUSP possa utilizá-los 
de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no 
ajuste para sua elaboração.

Será responsável pela montagem e operação dos equipa-
mentos de som e luz, bem como a operação de palco.

O TUSP colocará a disposição da CIA 
________________________ os equipamentos disponíveis, 
conforme avaliação da equipe técnica do TUSP e as necessidades 
da produção.

É de responsabilidade da produção os equipamentos de 
som e luz utilizados durante a temporada, permanecendo o 
TUSP isentos de qualquer dano causado em consequência da 
utilização destes.

Fica a cargo da CIA ____________________________ a 
locação de outros equipamentos de luz e som que não constam 
no Teatro.

Será responsável pela montagem da plateia na configu-
ração necessária ao(s) espetáculo(s), bem como na reade-
quação da configuração anterior após o encerramento da(s) 
temporada(s).

Os serviços de bilheteria dos espetáculos são de responsa-
bilidade da CIA ____________________________________.

Da mesma forma, o serviço de organização do público 
para a entrada no teatro e conferência da carteira de vacinação 
contra a SarsCov2 são de responsabilidade _______________
_____________________.

O preço do ingresso terá seu valor estabelecido em comum 
acordo entre o proponente e a direção do TUSP, respeitando-se 
sempre a faixa de preços populares, em se tratando de um órgão 
público vinculado à Universidade de São Paulo, sem cobrança de 
aluguel para seu uso. A meia-entrada é concedida a estudantes, 
professores, funcionários da USP, aposentados e classe teatral, 
salvo disposição legal em contrário.

A bilheteria é aberta ao público uma hora antes do início 
da(s) apresentação(ões).

É proibida a entrada na Bilheteria de pessoas estranhas ao 
serviço, excetuando-se integrantes da Cia. em acordo prévio com 
o TUSP – Teatro da USP.

A lotação máxima do espaço será definida em comum 
acordo entre o TUSP e a CIA __________________________, 
tendo em vista a pandemia de SarsCov2, na tentativa de che-
gar à proposição mais segura possível ao público, elenco e às 
equipes envolvidas.

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no
portal www.imprensaoficial.com.br

quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022 às 05:07:37


