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ANEXO B - CANDIDATOS ESTRANGEIROS -

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

O candidato estrangeiro que não possui CPF deverá seguir as instruções abaixo para o pagamento da taxa
de inscrição.

Opção A - Caso o candidato estrangeiro esteja no Brasil dentro do período destinado pelo edital para o
pagamento da taxa.

I - Realizar o pagamento da taxa de inscrição por meio de depósito ou transferência diretamente na conta
receita da faculdade, conforme os dados abaixo:

Banco do Brasil (código: 001)
Agência 7009-2
CC nº 130393-7
Interessado: CONTA RECEITAS DF
CNPJ: 63.025.530/0016-32

II - Enviar o comprovante da operação em documento digital (PDF) para o e-mail fautesou@usp.br
impreterivelmente dentro do período de "Efetivação do pagamento" mencionado no edital.

Opção B - Caso o candidato estrangeiro NÃO esteja no Brasil dentro do período destinado pelos editais para o
pagamento da taxa

I - Realizar uma remessa internacional de recursos em moeda brasileira (BRL) no valor de R$ 364,00
(trezentos e sessenta e quatro reais), o qual corresponde ao valor da taxa de inscrição de R$ 214,00
(duzentos e catorze reais), acrescido de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) referente à tarifa bancária paga
pela Universidade de São Paulo no ato da conversão, por meio de uma ordem de pagamento, enviada por
alguma instituição financeira credenciada a realizar esse serviço; o banco remetente deverá preencher o
pagamento com os seguintes  dados:

Para ordens em EURO (€)

Enviar a ordem de pagamento para:

Beneficiário
Cliente

Name: Universidade de São Paulo
Institution code: CNPJ 63.025.530/0001-04
Adress: Rua da Reitoria, 374, 1º Andar, Ala Norte
Zip code: CEP 05508-220
Fone number: +55 (11) 3091-3447

Destinatary
Banco

Name: Banco do Brasil S.A. (São Paulo - Brasil)
Swift: BRASBRRJSBO
Número da conta: 0011897X0001395327
IBAN: BR3100000000018970001395327C1

Através
Name: Banco do Brasil (Frankfurt - Germany)
Swift: BRASDEFF
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Para ordens em DÓLAR AMERICANO (US$)

Enviar a ordem de pagamento para:

Beneficiário
Cliente

Name: Universidade de São Paulo
Institution code: CNPJ 63.025.530/0001-04 Adress:
Rua da Reitoria, 374, 1º Andar, Ala Norte Zip code: CEP
05508-220
Fone number: +55 (11) 3091-3447

Destinatary
Banco

Name: Banco do Brasil S.A. (São Paulo - Brasil)
Swift: BRASBRRJSBO
Número da conta: 0011897X0001395327
IBAN: BR3100000000018970001395327C1

Através
Name: Banco do Brasil S.A. (New York Branch)
Swift: BRASUS33
ABA: 026003557

II - Enviar o comprovante da operação em documento digital (PDF) para o e-mail fautesou@usp.br
impreterivelmente dentro do período de "Efetivação do pagamento", mencionado no edital.

Opção C - Caso o candidato estrangeiro NÃO esteja no Brasil dentro do período destinado pelos editais para o
pagamento da taxa

I - Solicitar a um cidadão brasileiro que possua CPF, emita o boleto em nome próprio e realize o pagamento.

II - Enviar o comprovante da operação em documento digital (PDF) para o e-mail fautesou@usp.br
impreterivelmente dentro do período de "Efetivação do pagamento" mencionado no edital.
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