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Diário Oficial Poder Executivo - Seção I

prioritariamente, aos docentes que já tinham aulas atribuídas
de EJA na constituição de jornada e na composição da carga
horária de opção”
Data - Período - Ação - Responsável
27/07 - 2ª feira - Manhã
Atribuição EJA – 2º semestre aos docentes Efetivos da
Unidade Escolar que possuem aulas da EJA, para constituição,
composição, ampliação e carga suplementar e Categoria “F”
para carga horária obrigatória - Unidade Escolar
28/07 - 3ª feira - 9h
Atribuição EJA – 2º semestre aos docentes Efetivos que possuem aulas da EJA, não atendidos na escola, para constituição,
composição e carga suplementar - Diretoria de Ensino
28/07 - 3ª feira - 14h
Atribuição EJA – 2º semestre aos docentes Categoria “F”
para carga horária obrigatória - Diretoria de Ensino
29/07 - 4ª feira - Manhã
Atribuição do saldo restante - EJA aos demais docentes da
Unidade Escolar, conforme ordem de prioridade e classificação
- Unidade Escolar
30/07 - 6ª feira - Online
Atribuição do saldo restante - EJA aos demais docentes,
com contrato ativo, conforme ordem de prioridade e classificação - Diretoria de Ensino
Observações:
- A atribuição de aulas para o segundo semestre da EJA
deverá ser efetuada em nível de unidade escolar e, se necessário,
em nível de Diretoria de Ensino, prioritariamente, aos docentes
que já tinham aulas atribuídas de EJA na constituição de jornada
e na composição da carga horária de opção, nos termos do §
2º do artigo 13 da Resolução SE 71/2018 e suas respectivas
alterações.
Os docentes efetivos que não tiverem sua jornada constituída na unidade escolar, assim como os docentes não efetivos
(Categoria “F”) que não compuseram sua carga horária de
opção, deverão, obrigatoriamente comparecer na Diretoria
de Ensino para a atribuição de aulas conforme cronograma
divulgado.
Os docentes que não possuam aulas na EJA no presente
ano e desejarem participar da atribuição deverão acompanhar
o saldo remanescente que será ofertado semanalmente junto
as demais aulas, no site da DER Capivari. https://decapivari.
educacao.sp.gov.br/
Os docentes deverão se apresentar munidos de:
- Declaração oficial e atualizada de seu horário de trabalho,
inclusive com o horário de ATPC;
- Modelo CGRH atualizado;
- Inscrição docente contendo pontuação e qualificação
(disciplinas);
- Documento de identificação com foto.
- Declaração de matrícula atualizada se for docente/aluno.
Poderá haver alterações neste cronograma de acordo com
orientações e legislação da Seduc.
Os interessados deverão acompanhar as publicações sobre
o Processo de Atribuição de Classes/Aulas neste mesmo site.
Os professores que participarão das atribuições devem
obedecer rigorosamente todos os protocolos de higienização ao
Combate a Covid-19

SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS
INSTITUTO ADOLFO LUTZ
Convocação
Edital 045/2020.
O Instituto Adolfo Lutz convoca para a matrícula os candidatos habilitados no Programa de Formação para a Investigação
Científica do Instituto Adolfo Lutz – FEDIAL 2020, por ordem de
classificação e nº de vagas, no período de 23-07-2020 a 29-072020 exceto sábado, domingo e feriado no Instituto Adolfo Lutz.
Dos Locais:
IAL – Central – Av. Dr. Arnaldo, 355 – Pacaembu – CEP:
01246-000 - São Paulo – SP - 3º andar – sala 91 - no horário
das 10h às 15hh.
IAL - CLR de Bauru – Rua Rubens Arruda, quadra 6 – Altos da
Cidade – CEP: 17015-110 – Bauru - SP - no horário das 10h às 15hh
IAL - CLR de Presidente Prudente – Av. Cel. José Marcondes,
2357 – sala 05 – Jd. Paulistano – CEP: 19013-050 – Presidente
Prudente - SP - no horário das 10h às 15hh
IAL - CLR de São José do Rio Preto – Rua Alberto Sufredini
Bertoni, 2325 – Vila Maceno – CEP: 15060-020 – São José do Rio
Preto - SP - no horário das 10h às 15hh
Documentação:
No ato da matrícula o candidato convocado deverá apresentar (originais para conferência e entregar as cópias dos
documentos) de acordo com os itens 11.5 a 11.9 do Edital de
Abertura de inscrições conforme segue:
- Comprovante de quitação militar (somente para sexo
masculino)
- Título de Eleitor e Comprovante de quitação;
- Carteira do Conselho Regional do Estado de São Paulo ou
protocolo de inscrição ou equivalente;
- Diploma ou Certificado de conclusão do curso superior
(reconhecido pelo MEC) acompanhado do Histórico Escolar de
Graduação;
- Cédula de identidade (RG);
- CPF (caso não possua a informação do RG);
- Carteira de Vacinação atualizada;
- PIS/PASEP ou NIT (Número de Identificação do Trabalhador) – Se PIS entregar cópia da informação registrada na carteira
de trabalho, se NIT entregar a impressão do site do Ministério do
trabalho com informação do Nº NIT;
- Seguro de Saúde/Vida que deverá ser solicitado ao Banco
de sua preferência;
- Declaração de não possuir vínculo empregatício (documento disponível no momento da Matricula);

- Declaração de não possuir grau de parentesco (documento
disponível no momento da Matricula);
- 1 foto 3X4 para crachá;
- Comprovante de residência atualizado;
- Extrato bancário – Banco do Brasil, contendo nº da agência e conta corrente.
Projetos e nº de vagas:
Projeto: 01- Avaliação do sistema automatizado BACTEC
MGIT 960-TB eXiST como teste quantitativo de suscetibilidade
aos antimicrobianos para Mycobacterium Tuberculosis – 01
Vaga.
Nº de Inscrição – Nome – RG – Nota de Currículo – Nota de
Entrevista – Nota Final – Classificação
60 - Gabriela Manzi Moraes - 39.651.469-8 - 39,1 - 50,0
- 89,1 - 1º
Projeto: 02- Investigação fenotípica e genotípica de Metalo-Beta- Lactamases em cepas de Pseudomonas Aeruginosa
resistentes aos carbapenêmicos – 01 Vaga
Nº de Inscrição – Nome – RG – Nota de Currículo – Nota de
Entrevista – Nota Final – Classificação
10 - Amanda Yaeko Yamada - 49.962.722-2 - 40,5 - 45,0
- 85,5 - 1º
Projeto: 03 - Avaliação da suscetibilidade a fármacos em
Micobactérias não tuberculosas utilizando os painéis Slomyco e
Rapmyco Sensititre – 01 Vaga
Nº de Inscrição – Nome – RG – Nota de Currículo – Nota de
Entrevista – Nota Final – Classificação
90 - Andreia Ramos Barbosa de Almeira - 26.240.203-8 42,5 - 50,0 92,5 - 1º
Projeto: 04- Caracterização fenotípica e genotípica de
patógenos associados a doenças de transmissão hídrica e
alimentar – 01 Vaga.
Nº de Inscrição – Nome – RG – Nota de Currículo – Nota de
Entrevista – Nota Final – Classificação
45 - Amanda Maria de Jesus Bertani - 39.616.680-5 - 40,0
- 45,0 - 85,0 - 1º
Projeto: 05- Investigação e caracterização de Escherichia
Albertii no acervo de isolados bacterianos portadores do Gene
EAE do Centro de Bacteriologia do IAL – 01 Vaga.
Nº de Inscrição – Nome – RG – Nota de Currículo – Nota de
Entrevista – Nota Final – Classificação
32 - Marlon Benedito Nascimento Santos - 41.442.432-3 25,6 - 50,0 - 75,6 - 1º
Projeto: 06- Micotoxinas em milho e produtos à base de
milho: ocorrência e efeito na concentração após o preparo dos
alimentos – 01 Vaga.
Nº de Inscrição – Nome – RG – Nota de Currículo – Nota de
Entrevista – Nota Final – Classificação
41 - Gustavo Zanetti de Rossi - 44.272.760-4 - 27,5 - 50,0
- 77,5 - 1º
Projeto: 07- Perfil Antigênico da Resposta Imune Humoral
de Patógenos de Interesse em Saúde Pública: Triagem de Antígenos e Anticorpos Monoclonais Recombinantes do Vírus Zika por
Phage Display – 01 Vaga.
Nº de Inscrição – Nome – RG – Nota de Currículo – Nota de
Entrevista – Nota Final – Classificação
83 - Bruno Stuart de Castro - 44.212.736-4 - 39,0 - 50,0
- 89,0 - 1º
Projeto: 08- Avaliação de Antígenos de Paracoccidioide Spp
no diagnóstico da paracoccidioidomicose – 01 Vaga .
Nº de Inscrição – Nome – RG – Nota de Currículo – Nota de
Entrevista – Nota Final – Classificação
27 - Camila Mika Kamikawa - 33.529.216-1 - 48,5 - 47,5
- 96,0 - 1º
Projeto: 09 - Identificação de biomarcadores na tuberculose
utilizando painéis de imunofenotipagem universal, citometria
de fluxo multiparamétrica e análise multidimensional – 01 Vaga
Nº de Inscrição – Nome – RG – Nota de Currículo – Nota de
Entrevista – Nota Final – Classificação
29 - Isabella Rillo Lima - 38.146.309-6 2 - 8,0 - 47,5 - 75,5 - 1º
Projeto: 10 - Avaliação, identificação e caracterização de
Leishmania spp. por meio da técnica de High Resolution Melting
(HRM) em amostras de 2015 a 2018 provenientes de cães e suas
implicações em saúde pública na região de Bauru-SP – 01 Vaga
Nº de Inscrição – Nome – RG – Nota de Currículo – Nota de
Entrevista – Nota Final – Classificação
06 - Natássia Carolina Esposito Rosa - 49.778.508-0 - 39,7
- 50,0 - 89,7 - 1º
Projeto: 11 - Leishmaniose visceral da Rede Regional de Atenção a Saúde (RRAS) 11 de Presidente Prudente - SP: Distribuição
espacial e rotas de dispersão de agentes patógenos – 01 Vaga .
Nº de Inscrição – Nome – RG – Nota de Currículo – Nota de
Entrevista – Nota Final – Classificação
02 - Caroline Lucio Moreira - 45.496.756-1 - 46,0 - 47,0
- 93,0 - 1º
Projeto: 13 - Eficácia do Teste Rápido Molecular Gene X
pert MTB/RIF para tuberculose em Laboratório de Referência
Regional na região Noroeste do Estado de São Paulo – 01 Vaga .
Nº de Inscrição – Nome – RG – Nota de Currículo – Nota de
Entrevista – Nota Final – Classificação
09 - Naiady Konno Madela Porto - 45.870.397-7 - 46,0 41,0 8 - 7,0 - 1º
Projeto: 14 - Estimativa do Cálculo da Incerteza Otimizada
Utilizando Curva de Adição Cumulativa de Padrão na Determinação Espectrofotométrica de Nitratos em Água de Abastecimento
– 01 Vaga
Nº de Inscrição – Nome – RG – Nota de Currículo – Nota de
Entrevista – Nota Final – Classificação
02 - Thomas Amaral Brito - 36.488.833-7 - 37,0 - 49,0 - 86,0 - 1º
Projeto: 15 - Expressão gênica de citocinas e miRNA na
toxoplasmose sintomática – 01 Vaga
Nº de Inscrição – Nome – RG – Nota de Currículo – Nota de
Entrevista – Nota Final – Classificação
33 - Ingrid de Siqueira Pereira - 47.901.650-1 - 39,5 - 50,0
- 89,5 - 1º
Projeto: 16 - Monitoramento de espécies fúngicas no ar
atmosférico da cidade de São Paulo – 01 Vaga
Nº de Inscrição – Nome – RG – Nota de Currículo – Nota de
Entrevista – Nota Final – Classificação
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31 - Valter Batista Duo Filho - 53.319.143-9 - 24,0 - 50,0
- 74,0 - 1º
Projeto: 17 - Aprimoramento da vigilância laboratorial em
amostras parafinadas de casos de óbitos humanos notificados
como síndrome respiratória aguda grave – 01 Vaga .
Nº de Inscrição – Nome – RG – Nota de Currículo – Nota de
Entrevista – Nota Final – Classificação
30 - Ligia Candido de Oliveira Louzado - 38.057.714-8 45,0 - 45,0 - 90,0 - 1º
Projeto: 18 - Diversidade viral na microbiota fecal animal:
descoberta de novos vírus, doenças infecciosas (re-) emergentes
e vírus transmitidos por animais – 01 Vaga
Nº de Inscrição – Nome – RG – Nota de Currículo – Nota de
Entrevista – Nota Final – Classificação
40 - Ellen Viana de Souza - 53.716.056-5 - 30,7 - 50,0 80,7 - 1º
Projeto: 19 - Caracterização de espécies da riquétsias do grupo
febre maculosa identificadas no Instituto Adolfo Lutz – 01 Vaga .
Nº de Inscrição – Nome – RG – Nota de Currículo – Nota de
Entrevista – Nota Final – Classificação
15 - Gabrielle Brok Quevedo - 36.888.314-0 - 30,0 - 45,0
- 75,0 - 1º
Projeto: 20 - Identificação e caracterização de casos agudos
de infecções pelo vírus da imunodeficiência adquirida (HIV-1)
e de resistência microbiana em coinfecções relevantes à saúde
pública – 02 Vagas
Nº de Inscrição – Nome – RG – Nota de Currículo – Nota de
Entrevista – Nota Final – Classificação
04 - Cintia Mayumi Ahagon - 35.947.570-x - 46,5 - 49,0
- 95,5 - 1º
53 - Andrea Santos Lima - 5.261.868 – PE - 40,2 - 44,0 84,2 - 2º
Projeto: 21 - Pesquisa de arbovírus por RT-qPCR em culicídeos coletados no Estado de São Paulo 2016-2018 – 01 Vaga
Nº de Inscrição – Nome – RG – Nota de Currículo – Nota de
Entrevista – Nota Final – Classificação
03 - Karolina Morales Barrio Nuevo - 49.262.969-9 - 47,5
- 50,0 - 97,5 - 1º
Projeto: 22 - Diversidade genética dos enterovírus não-pólio
detectados em pacientes com quadro de paralisia flácida aguda
no estado de São Paulo – 01 Vaga
Nº de Inscrição – Nome – RG – Nota de Currículo – Nota de
Entrevista – Nota Final – Classificação
02 - Adriana Maria Vieira Jorge - 28.305.159-0 - 44,5 50,0 - 94,5 - 1º

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
HOSPITAL GERAL DOUTOR MANOEL
BIFULCO - SÃO MATEUS
Serviço de Recursos Humanos
Notificações
O Diretor Técnico I do Serviço de Recursos Humanos, do
Hospital Geral de São Mateus "Dr. Manoel Bifulco", notifica, Luiz
Jose de Oliveira Neto, RG 30.082.146-3, Técnico de Laboratório,
Efetivo, Ref. 001/B, EVNI, para comparecer a Rua Ângelo de
Cândia, 540 - São Mateus, nesta Capital, no prazo de 10 dias,
para tomar ciência da publicação GS 4.397/2020 de 14-07-2020
do Secretario, referente sua vida funcional, por não ter atendido
as vias postais, é citado agora por Edital na forma da Lei para
defender-se, para que não alegue ignorância ou desconhecimento.
O Diretor Técnico I do Serviço de Recursos Humanos, do
Hospital Geral de São Mateus "Dr. Manoel Bifulco", notifica,
Moacir Malaquias Justino, RG 2.565.689-MG, Auxiliar de Enfermagem, Lei 500/74, Ref. 002/B, EVNI, para comparecer a Rua
Ângelo de Cândia, 540 - São Mateus, nesta Capital, no prazo
de 10 dias, para tomar ciência da publicação GS 4.533/2020 de
14-07-2020 do Secretario, referente sua vida funcional, por não
ter atendido as vias postais, é citado agora por Edital na forma
da Lei para defender-se, para que não alegue ignorância ou
desconhecimento.

LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Convocação
Edital 057/2019 - TP – Execução das obras e serviços de
implantação de ponte de concreto com elevação de greide
sobre o Rio Juquiá, no km 072+600m e substituição de linha
de tubo de concreto por galeria celular no km 072+840m da SP
057, Município de Juquitiba, conforme especificações técnicas
constantes do Anexo XXX, que integra o Edital da licitação
057/2019 - TP, proposta da Contratada e demais documentos
constantes do Protocolo nº DER/1765924/2019, observadas as
normas técnicas da ABNT.
Homologada e adjudicada em 16-07-2020 a Contratada
Copa S/A Companhia de Obras Pariquera-AÇU, fica convocada a
recolher a caução no valor de R$ 87.284,41, no prazo de 05 dias
e assinar o contrato 20.625-8 dentro do prazo de 15 dias, nos
termos da Portaria SUP/DER-072 de 05-10-2012, podendo ser
consultada no site do DER (www.der.sp.gov.br).

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
Convocação
Convocamos o representante legal da empresa Facility
Clean Serviços de Limpeza Eireli- ME, José Cláudio Souza dos
Santos, para comparecer no prazo de 05 dias úteis, a contar

desta publicação, à Rua dos Andradas, 140 – São Paulo – SP,
para apresentação da diferença da Garantia do Contrato 187/16,
referente prorrogação de vigência por mais um periodo de
15meses de 30-07-2020 a 30-10-2021, dos Serviços de limpeza
em prédios mobiliários e equipamentos escolares em diversas
unidades. A empresa deverá providenciar a complementação da
apólice no valor de R$ 22.912,52 correspondentes a 5% do valor
deste termo de aditamento referente à CAUÇÃO do contrato,
como garantia de sua perfeita execução.
Convocamos o representante legal da empresa PLS Apoio
Administrativo Eireli-ME, Rosana Lopes dos Santos, para comparecer no prazo de 5 dias úteis, a contar desta publicação, à Rua dos
Andradas, 140 – São Paulo – SP, para apresentação da diferença
da Garantia do Contrato 186/16, referente prorrogação de vigência
por mais um periodo de 15meses de 30-07-2020 a 30-10-2021, dos
Serviços de limpeza em prédios mobiliários e equipamentos escolares em diversas unidades. A empresa deverá providenciar a complementação da apólice no valor de R$ 78.721,84 correspondentes
a 5% do valor deste termo de aditamento referente à CAUÇÃO do
contrato, como garantia de sua perfeita execução.

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Convocação
Conteudistas Sorteados
Prestação de Serviços no segundo semestre de 2020
Resultado publicado no D.O de 25-03-2020
O Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado
de São Paulo - Univesp, com base no Edital de Chamamento
002/2019: Credenciamento de Banco de Conteudistas da Univesp (D.O. de 14-09-2019), resolve:
1 - Ficam convocados para contratação imediata os conteudistas listados na Tabela I, credenciados para a prestação
de serviços no segundo semestre de 2020, conforme demandas
estabelecidas pela diretoria acadêmica e resultado do sorteio de
ordenação publicado no D.O. do dia 25-03-2020.
1.1 - Esta convocação terá validade apenas para a oferta
de disciplinas do segundo semestre de 2020, conforme regras
de ordenação de sorteio publicadas no D.O. do dia 25-03-2020
e resultado publicado no D.O. do dia 27-03-2020, não sendo
extensível seus efeitos para outros períodos ou disciplinas.
1.2 - Serão consideradas na presente convocação as disciplinas e serviços listados na Tabela II.
1.3 - Para esta convocação foi considerado o item 6.5.
do Edital de Chamamento Público 002/2019 de 14-09-2019, o
qual estabelece que durante a validade de sua habilitação, o
conteudista que já tiver prestado serviços ou sido chamado para
tal em uma dada disciplina, poderá ser convocado novamente
para esta, desde que esgotadas as opções de credenciados que
ainda não tenham tido igual oportunidade de prestar serviços.
2 - O conteudista deverá manifestar formalmente, por
escrito, o aceite ou declínio pela prestação de serviços na(s)
disciplina(s) em que foi convocado.
2.1 - A formalização deverá ser feita por via digital, pelo
endereço eletrônico autores@univesp.br, usando como documento para o aceite o modelo disponível no portal de transparência da Univesp no sítio: https://univesp.br/transparencia/
credenciamento-de-docentes.
2.2 - No caso de existência de vínculo de contratação por
exclusividade em Instituição de Ensino, o conteudista deverá
declarar, no momento do aceite, a existência de vínculo desta
natureza e compromisso com a apresentação da autorização
da instituição para exercício desta atividade, conforme modelo
citado no item 2.1, ficando o pagamento pelo serviço prestado
condicionado à comprovação desta autorização.
2.3 - O prazo para a manifestação de aceite será de 2 dias
úteis a partir da data de publicação deste comunicado no D.O.
2.3.1 - Caso o conteudista chamado não realize a manifestação de aceite no prazo estipulado, será considerado que
o candidato declinou da prestação dos serviços nas respectivas
disciplinas em que foi convocado.
3 - Conforme previsto no item 6.6 do Edital de Chamamento
Público 002/2019, cada conteudista poderá ser contratado para
a prestação de serviços em até 2 disciplinas por semestre, independente do curso.
3.1 - Caso um conteudista tenha sido habilitado e selecionado para prestação de serviços em duas ou mais disciplinas, o
mesmo deverá optar por quais disciplina deseja prestar os serviços, manifestando formalmente o seu aceite com a respectiva
preferência, respeitando-se o limite citado no item 3.
3.2 - Excetuam-se a esta regra as situações nas quais
um conteudista tenha aceito outras disciplinas no decorrer do
semestre e, ao mesmo tempo, seja o único habilitado em outra(s)
disciplina(s). 4 - Será enviada a íntegra deste comunicado de
convocação, adicionado do modelo de formulário de aceite e de
instruções, no endereço de e-mail pessoal cadastrado durante
a fase de credenciamento no formulário de inscrição disponibilizado para tal.
4.1 - É responsabilidade do conteudista verificar o e-mail
cadastrado e garantir condições para recebimento do mesmo.
5 - Transcorrido o prazo previsto no item 2.3, no caso de
declínio da contratação pelo conteudista convocado neste
comunicado, haverá a publicação de um novo comunicado com
a convocação do candidato subsequente, selecionado pelo sorteio para a mesma disciplina, e assim sucessivamente.
6 - Os casos não tratados por este comunicado ou pelos
documentos correlatos serão decididos oportunamente pela
Diretoria Acadêmica da Univesp.
7 - Os serviços serão prestados em conformidade com o
contrato firmado entre o conteudista e a Univesp, de acordo com
a minuta estabelecida no Anexo I e disponibilizada no Portal
de Transparência e no sítio: https://univesp.br/transparencia/
credenciamento-de-docentes

Tabela I - Lista de conteudistas convocados
CÓDIGO

DISCIPLINA

EET001

Eletrônica Aplicada

PERÍODO

NÚMERO DE HABILITAÇÃO

2020b4

0017/2020

CONTEUDISTA

TICKET

Samuel Euzédice de Lucena

850885592

Tabela II - Lista de disciplinas e serviços
CÓDIGO

DISCIPLINA

CARGA HORÁRIA (ALUNO)

CARGA HORÁRIA (CONTRATAÇÃO/PRODUÇÃO)

PERÍODO

ROTEIROS DE APRENDIZAGEM

VIDEOAULAS

ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES

ELABORAÇÃO DE QUESTÕES

ACOMP.

VALOR

80

80

2020b4

7-8

11-21

Tipo 1 (\>48)

48

Bimestral

R$ 33.400

EET001
Eletrônica Aplicada
(Edital de Chamamento 02/2019)

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
GABINETE DO SECRETÁRIO
SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Instituto Florestal
Comunicado
Portaria do Diretor Geral, de 16-7-2020
Edital de Chamamento da Sociedade Civil 01/2020
Chamamento de Entidades da Sociedade Civil para Habilitação no Processo de Distribuição de Vagas do Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Assis - Biênio 2020/2022
Processo SMA 15.742/2009
Considerando os Decretos Estaduais 35.697 de 21-09-1992 e
47.097 de 18-09-2002, que cria e amplia a Estação Ecológica de
Assis, respectivamente, objetivando a proteção ao ambiente natural e o desenvolvimento de atividades científicas e educacionais;
Considerando a Lei Federal 9.985, de 18-07-2000, que instituiu
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza -

SNUC e estabeleceu, entre outras categorias, as Estações Ecológicas
como unidades de conservação de Proteção Integral, nos termos do
Decreto Federal 4.340, de 22-08-2002, que a regulamentou;
Considerando a Resolução SMA 88, de 1 de setembro de
2017, que dispõe sobre os procedimentos para a instituição dos
Conselho Consultivo das unidades de conservação administradas
pelos órgãos e entidades vinculadas da Secretaria de Estado
do Meio Ambiente, bem como acerca da designação de seus
membros e dos respectivos representantes titulares e suplentes; e
Convoca as entidades da sociedade civil, com atuação na região
da Estação Ecológica de Assis, para efetuar o seu cadastramento para
participar do Conselho Consultivo da UC, biênio 2020/2022.
I - O Conselho será paritário e integrado por representantes
da sociedade civil, titulares e suplentes, relativos aos segmentos:
a. Representante indicado por organizações não-governamentais ambientalistas com atuação comprovada na região;
b. Representante indicado por trabalhadores e setor privado, e
c. Outros segmentos com interesse e atuação na região da UC
II - As entidades interessadas em indicar representante para
o Conselho Consultivo da UC deverão efetuar o cadastramento

utilizando o modelo de ficha de cadastro anexa e apresentar os
seguintes documentos:
a) Cópia do estatuto da entidade, devidamente registrado
em cartório até a data do cadastramento;
b) comprovação de localização da sede ou representação na
região da Unidade de Conservação;
c) cópia da ata de constituição da diretoria atual.
d) cópia do RG dos indicados ao Conselho (titular e
suplente);
III - A ficha de cadastro deverá ser enviada ou entregue no
prazo de até 30 dias após a publicação deste edital, juntamente
com cópias simples dos documentos citados no item II: Por
e-mail: dfee@if.sp.gov.br
Ou pelos Endereços:
Candidatura ao Conselho Consultivo da Estação Ecológica
de Assis
Instituto Florestal - Diretoria da Divisão de Florestas e Estações Experimentais - DFEE
Rua do Horto, 931- Horto Florestal - São Paulo/SP, CEP 02377-000
ou no endereço:
Estação Ecológica de Assis

Estrada Assis-Lutécia, Km09, CEP 19802-970 - Assis/SP
IV - Eventuais dúvidas sobre o cadastramento de entidades
podem ser dirimidas pelo Instituto Florestal pelo e-mail: florestassis@gmail.com ou por telefone (18) 3321-7363.
V - O Instituto Florestal indeferirá o cadastramento de entidade que apresentar documentação incompleta ou desatender
os requisitos previstos acima.
VI – No caso de haver número maior de entidades da sociedade civil cadastradas por segmento para compor o Conselho
Consultivo, será convocada reunião especialmente com a finalidade de eleição das entidades cadastradas, conforme previstos
nos §5º, 6º, 7º e 10º do artigo 6º da Resolução SMA 88/2017.
VII - O mandato dos membros do Conselho será de 2
anos, podendo ser renovado por igual período, e não será
remunerado, sendo considerado atividade de relevante interesse público.
ANEXO
MODELO DE FICHA DE CADASTRO DA INSTITUIÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL
(1) IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Nome da Instituição:

