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PORTARIA IQSC 1116/2009 
 

Altera a Portaria IQSC 914/2006 que trata da designação da  

Comissão de Treinamento e Desenvolvimento do IQSC 
 

 Edson Antonio Ticianelli, Diretor do Instituto de Química de São Carlos 
(IQSC), da Universidade de São Paulo (USP), no uso de suas atribuições legais e 
considerando a pertinência de se ter, dentre os membros da Comissão de 
Treinamento e Desenvolvimento, representantes dos servidores técnico-
administrativos eleitos pelos pares e a salutar rotatividade da presidência, baixa a 
seguinte 
 

 PORTARIA: 
 

 Artigo 1o – A Comissão de Treinamento e Desenvolvimento do IQSC, 
criada pela Portaria IQSC 914/2006, passa a ser composta da seguinte forma: 
I – o presidente, indicado pela Diretoria; 
II – três servidores técnico-administrativos, indicados pela Diretoria; 
III – três servidores técnico-administrativos, eleitos pelos pares, juntamente com 
seus respectivos suplentes, com mandato de dois anos, permitida a recondução. 
 Parágrafo único: a Diretoria designará um secretário para a Comissão, 
dentre os servidores técnico-administrativos do IQSC, não sendo vetada a 
acumulação com a condição de membro eleito de que trata o item III deste artigo. 
 

 Artigo 2o – Fica mantido o teor do artigo 2o da Portaria IQSC 914/2006. 
 

 Artigo 3o – Fica designado o Prof. Dr. Benedito dos Santos Lima Neto como 
presidente da Comissão, nos termos no item I do artigo 1o. 
 

 Artigo 4o – Fica designada a Sra. Eliana Aparecida Barion Vidal como 
secretária da Comissão, nos termos do parágrafo único do artigo 1o. 
 

 Artigo 5o – Ficam designados os servidores Alexandre Carlos Mazzola, 
João Guilherme de Campos Giampá e José Osmir Fornazieri como servidores 
técnico-administrativos de que trata o item II do artigo 1o. 
 

 Artigo 6o – O mandato dos atuais servidores técnico-administrativos que 
compõem a Comissão vigerá até que sejam eleitos e empossados os servidores a 
que se refere o item III do artigo 1o. 
 

 Artigo 7o - Esta portaria entrará em vigor na presente data, alterando-se a 
portaria IQSC 914/2006 e revogando-se as Portarias IQSC 970/2007, IQSC 
997/2007, IQSC 1038/2008 e IQSC 1096/2009. 
 

São Carlos, 03 de julho de 2009 
 
 

Edson Antonio Ticianelli 
Diretor 

Registrada às fls. 20 do livro XIV 
 
Alexandre C. Mazzola 
Assistente Técnico Acadêmico 


