
Portaria PRPG nQ 19/2019, de 01/04/2019

Estabelece o valor máximo da taxa de inscrição dos candidatos no
processo seletivo dos cursos de Pós-Graduação.

Considerando a última atualização do valor da taxa de inscrição
ocorrida em 29/03/2017;

Considerando que a Comissão de Pós-Graduação (CPG) pode
isentar do pagamento da taxa de inscrição em processo seletivo os servidores da
Universidade de São Paulo, de outras Universidades amparadas por convênios de
reciprocidade e o candidatos cuja situação económica lhes impeça o atendimento da
exlgencia.

O Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais, baixa a seguinte

Portaria

Artigo lg - Nos termos da Resolução CoPGr n9 7493, de
27/03/2018 - Artigo ll - Inciso Vll e Artigo 38 - Parágrafo le, o Conselho de Pós-
Graduação, em sua 163a sessão ordinária, realizada em 27/03/2019, resolveu que na
hipótese da cobrança, a taxa individual de inscrição de candidatos a processo seletivo,
nos Programas de Pós-Graduação, não poderá ultrapassar R$ 214,00 Cduzentos e catorze
reais)S

Artigo 2Q Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
de 06/04/2017.
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Processo

Interessado Pró-Reitoria de Pós-Graduação

Após discussão em plenário, o Conselho de Pós-

Graduação, em Sessão realizada em 27/03/2019, por trinta e oito votos favoráveis

e seis contrários, aprovou a Minuta de Portaria que estabelece o valor máximo da

taxa de inscrição dos candidatos no processo seletivo dos cursos de Pós-

Graduação.
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68 Paulo. 129(65) Diário Oficial Poder Executivo - Seção l sexta-feira. 5 de abrilde 2019

Denominação: C-842TR0.000-R. Cona(Mirante da Mata) -
São Paul (Metro Mommbí)

Terminal Prküpal: Rua giro Montebo
Terminal Secundário: Terminal do Metro MonxTtbi
Extensão Médb: 30.495 km.
Faixa Tarifárb: 7e.

Tabela Horária: Dias úteis - 2S viagens ida/volta 2S viagem

Sábados: 19 viagem ida/19 viagens volta - Damingu e Fuiadw:
3 viagensida/13 viagens volta.

Cicb das viagens: 1 7S minuos.
frota: Dias úteis: 04 ónibu urbanos - Sábados: 03 õnibu

ufanos - Domingos e feriados: 02 õnibuç trbar«.
Durante o prazo de lO(dez) dias a contar da data desta

publicação. serão recebidos na Coordenadoria de Transporta
Coletivo - CTC. impugnações e reclamações relacionadas cair
a proposta ácida.

No item 4.3. onde se k: ...01.02-20t9.... kia.se:

07-2019.
flo item 8.1. onde se k: ...04.1 22018 a 01.02-2019.... leb
..07.122018 a 26 07-2019..
No item 8.2. onde se lê: ...dia 22.01-2019.... 1ek-se:

1907-2019.
No item 10. onde se b: «.Inscrições on-lhe 02-1 1-2018

01-02-2019«, leia.w: .-kiscrições oíHine 02-11.2018 a
1 247.2019. ..

Onde se k: -.Pagamento da taxa de iuaição 07-12-2018 a
0t-02-2019-. leiase: -.Pagamento da taxa de im«ição 07-t2
2018 a 10-07-2019.

Onde se k: -.Pàgammto e efetivação da Matrkub 07-12
2018 a Ot.02-2019-. leia-se: -.fügamento e efetivação da
Matrkula 07-1 2-2018 a 26-07-201 9..

ü)de se k: ...Inkb das aulas 02.02-201 9.... leiase: ...Inlcb
das aulas 17.08-2019...

IG

5e:
d

para entrega deHnitiva do objeto do onvato(fls. 57)
Constatada a impwsbilidade de o fomecedor atender o

píoditos eram fornecidos. foi comedido novo pr te

maticamente. por duas vezes peb mesmo período. totalizando o
prazo máximo de 18 meses. em caráter excepcbnal não remo
váwl. permitinden. todavia. que o aluno que jó teífu ex«tido

lodo o processo seletivo obedKerá às disposições contidas

ro Regünento da faculdade de Flbsofi8. Letras e Ciências Huítu-
nas da USf! artigo 67 a 71 e no edital PRG 1/2018

Os multada finais da seleção serão divulgados no sítio
-wb do NAP BrnibAfrica até t emana após o témlino das

necessárias). S«ão apresentados em ordem de clnsificação
os nomes dos candidatos aprovados. Os dob candidatos com

nielu classiRação serão imediatamente convocados para
o inicb das atividadKU Em caso de impedimento de qwkluer

espécie destes. a qualquer tempo a contar da realização do coro
curso até um ano após. os subsequentes candidatos aprovados
poderão ser chamados. ontem)e a conwniéncb do NAP Brasil-
Ábica. observada a ordem de dassinKação.

A cada seis meses do período da bolsa. o monitor deverá
apresentar um relatório da aüvidades desefwolvidas ao NAP

O professor coordenador do programa Aprender na Como
nldade no âmbito do NAP Brasil Africa poderá. a qualquer
tempo. mediante justifkatin. solicitar a dbperua do bolsista
A bolsa também cessará antes do prazo determinado caso o

bobisu manifeste. por esaito, seu desinteresse

Edital ATAM-007-19.DH-Ana Pauta TKconi

Edital de âber&ira de inscrições para o preenchimento de 01
vaga para a função de monitw bolsista na área de Hbtóíb. sob a
supeMsão da hofessora Am Pauta Tavares Magalhães Tacconi.

Estado abertas na Secretaia do Departamenb de História.
na Avenida Professa Lini Prestes. 338 - 2'. andar - Cidade
Uniwnitária Amando de Salles Oliveira. no peíbdo de OS a
24-04-20t9. as irBcrições para preenchimento de 01 vaga para

função de monitor bolsista com o objetiw de deserwolveí as

seguintes atMdadu: Exercer atividades témicas e didátkas de
apoio ao gmpo de pesquin LABORA(Laboratórb de Estudos e
de Produção de Textos Relacionados ao Pensamento e à Culatra
na Idade Média) e acompanhai as atividades dsenvobidas
por eles Exerce atMdades técnicas no que db respeito à atu
alização da plaobmn Latta. aompanhar a produção texaBI
académica sobre as principais áreas de atuação e orientação
da Professora. são ebs: Relgião e Religiosidades. Migrações
na Hbtória. História da Igreja Católica. H«estas Medievais.

Hbtória do hanciscanbrno. Histórb e Narrativos. entre outras.

Poderão candidatar-se à monitora os alurns regularmente
matriculados nw Cursa de Graduação de Hbtória da FFLCH

Os rnonitoíes selecbmdos serão íerrxx»fados medbnte

bolsa. cujo valor corresponde a RS967.94 p« 30 hwas nmanais
babalhada. sem vínculo empregadcb com a Unidade

A vigência da baba será de seb meses. renovável. auD-
maticamente. por mab seis meses. peímitindase. todavia. que

huno que ió tenha exercido montaria se candidate a novo
processo seletivo.

É vedado o acúmub de bolsa. Se o a)lm jó foi bolsbta de
ogiva modalidade na USP. não será possível atar e receber pela
presente monitoria

Tôda o processo seletivo obedec«á as dbpuiçóes contidas
no Reg:mento da faculdade de Ftlosoün. Letras e Ciências Hump
nas da USR artigos 67 a 71

No ato da inscrição. o candidato da«á entregar cópb
dos seguintes doctmntos: currkulum vital, RG. CPF e víncub
académico com a factddade(histórko escoar ou comprovante
de matrkub). Dewá. também. fom«er endereço nsidencial.
end«eço eletrõnko e telebne para cantata.

O processo seletivo consbtirá de Análise de Cunkub e
Entrevbta em daü. tnrárb e local a serem definida e comum
lacados posterbmente pela SKretarb do Dqammento de

Ao térmim do p«bdo da monitoria. o abro deverá
apresentar à Seaetaria do Departamento de Hbtória. por enter
médb do professor responsável. um relatório das atividades

O profesnr responsáwl peb monitoria poderá. a qualquer
tempo. solicitar a dispema do aluno monitor. mediante jutifica-
tiva que deverá ser apreciada peb Seaetaria do Departamento.
A monitora também cesnrá. antes do prazo determinado. caso

Portaria do pintor. de 4.4-2019
Homologando a designação da aluna morena SoHn Improta

para ex«cer a função de rínniOr bobista. por lO(dez) meses.
parti de 26-03-2019. cujo vabr é de RS400.00 m:nsais. por

8 t)ocas semanais trabaP)idas. sem víKub empíegatkb com
Unidade. juro às OÜKkus de Prátkas de Leiam e Esaita

Académicas(FLF 0506). sob a coordenação do Prol h. Marca
Sacrini Abres fênaz. Uncubdo ao Departamento de Filosofia.
Ü FFLCH-USR

Resumo de Convénio Aadêmio Intetnadonal
Processo 18.t.3768.8.1
Convênb 4401 5

Parceíos: faculdade de Filosoüu. Letras e Ciências Humanas

A vigêrKia da boga de sek enováveis. autcp

mandaria :andidate a novo pr«esmo seletivo.

.cricõestou até 'mana após omideradasbevõüs.

.fritaBr

Comunicada

e ande»ção das produções textuai
r Ktaç ána

dêmicas mais relevantes
ta« árpaç

ljSP

Histórh

dsenvolvídas.

o duro manifeste. poí escrito. seu desinteresse

t. ReKindido totalmente o contrato 01 61201 8. objeto da

NEE 049741 7B/2018. pof ato unilateral da Admhbtração com
aplicação da segu:nte penalidade. nos termos do artigo 7' da
Pontaria GR 3161 de l l.OS.99 e da Lei 8õ66/93

a) Multa de 20% pw inexecução total do ajuste tratado
m Ata de Registro de Preços 156/2018 - Pregão Eletrónico
005120i8 - FFLCH. a rKolec

b) fica esobelecido o prazo de 2 (dob) anos de imped:me»
to para listar ou contratar com órgãos e entidades da Adminis-
tração Estadual nado a conectada punida com f\Kidamento no
íxiso 111 do artigo 87 da Lei fbdeíal 8.666. de 21-06.1993. não
poderá participar de licitação ou s« contratada pebs órgãos e
entidades da Administração Estadual enquanto pudurarem os

Despe(ho da Diretora. de 4-4-2019
Pr«esn: 2019.1 .888.8.7.
Ratifica o Ato Declaratório de inexigibilidade de Licitação.

de «oído com o Brigo 26 da Lei fedua1 8.666/93. e alterações
posterbres. ressaltando qw a responnbildade pela juüficativa

Unidade Interessada: faculdade de fibsofia. Letras e Ciêrp

Contratada: Elewdores Vilbíta Lida.

Edtal AIAC.00$19-CL - ProüKiéncia Espanhol e CELU
Edital de aberDr3 de iucrições para o preenchimento de

01 vaga para a função de lwitor bobbu em Espanhol(ProHKb
êncb) e aplicação da certKKação CEOU(Certi6Kado de espaibl
kngua y uso). junte ao Centro de Línguas.

Estarão abertas na S«retarda do Centro de Unguas. na Ave'
lida Professor Linw Pestes. 1 59. sala 05. Cidade Universitária
Armando de Salles Oliveía. peb perbdo de t la 30-.04-2019.
as iucrições para preenchinTKnto de Ot vaga para a função de
monitor bolsista com o objetivo de desemíolverem as squintes

tMdades: acompant»r cada pr«essa de kscrição das candida-
os desde a solicitação das unidades dos campi Uq providenciar

abeQirã do edil no site até o arquivamento ürial das provas;

dlecõr o pagalTHento da boletos antes das provas. envbr e
rKeber e-maias das secRQriãs das unidades rn que concernem
u procedimenos, datas e outras questões referentes às provas.
Quanto ao período da exKução das plaina. o íwitor contrata
do deverá: t6taí. bmuw. imprimia apl car e coligir as provas.
êntrc outras atividades e. depor da aplicação: diwlgar gabariD.

Poderão candidatar'se à monitoíia os alunos regular-
mente rrotHculadu nos Cursos de Graduação em Letras da
rrLCH-USit que tenham concluído o quero seívxlstn. ou allxns
regubrmente matrkulados nos Programa de Pós.Graduação
êm Letras da FFLCH-USP. Os monitores selecbnados serão
eínunerados mediste baba. po{ 60 lhas meruis. com sabres
de RS 840.00 - alunos dos cursos de Graduação e RS 1 .260.00 -
alxios dos cursos de põs gaduação. sem vincub empregatkb

A vigêncb da bolsa wá de seis rnes6, remvávei8 aub
matkanHnte, por mais seb meses. permhnda se. todavb. que

aluno que já tenha exercido rmnitoria se cardidate a novo

Ê vedado o aaknulo de bolsas. Se o aluno ió br bobbta de
owa modal:dade na Uq não será pwshel aünr e receba peb
presente monttoria.

Tôda o processo seletivo obedecerá às disposições contidas
no Regimento da faculdade de fibsoün. Letras e Ciências Huma-
nas da USP. artigos 67 a 71

O pr«essa seletivo saá realizado no dia 03.05-2019 e cora
;tíá de 3 fases: Prova Escrita. Entrevista e Análbe de Curricub.

Observação: lodos os aitérbs do processo seletivo são
ininatórbs e seá de inteia respomabilidade do candidato

acompanhar a diwlgação de datas e horárbs nativos às fnes
da nleção peb site do Centro de Línguas httplklinguas.ffkh

No ato da iru.crição. o candidato dewrá entregar cópia
dos seguintes dKumentos: ctzriculum vitae. RG. CPF e víncub
académico com a faculdade (histórico escolar ou comprovante
de matrkula). Oaed. também. fomecer endereço residencial.
endereço eletrõnico e tekbne para contao. O processo sektivo
consistirá de Análise de Cunkub. Entrevista e Prova Escrita. em
data. horário e bcal a serem definidos e comunicados paterior-
mente pelo Centra de Línguas.

Ao término do perbdo da monitoria. o aluno deverá
apresentar n Centro de Línguas. por intermédb do professor
espomável. um rebtório das aüvidades desenvolvidas. O

professor responsável peb mQnitorb poderá. a qualquer tempo.
solicitar a dbpema do aluno monitor. mediante justiüKativa. A
moNtoria também cesqrá. antes do prazo determinado. caso o

Edital ATAC 006-1$NAP.BrasíbÁfriceApíender na Coma
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