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CRV's não teriam sido emitidos fisicamente, por inviabilidade do 
próprio sistema, que jamais permitiria o cadastro de um veículo 
usado como se novo fosse. Sendo que, nenhum desses expedien-
tes deu entrada na Ciretran, pois eles seriam barrados pelo 
senhor conferente. Segundo o apurado o Oficial Caio deveria ter 
observado que os veículos eram usados e com placas de veículos 
novos, ou seja, seria evidente a divergência na documentação. 
Consta também da Apuração que o servidor Eric teria empresta-
do seu código para o servidor Caio realizasse o cadastro e 
emissão do CRV referente ao veículo de placas EVP5152, fls. 
10/11. Diante de circunstâncias apurou-se que os servidores 
acima indicados teriam cometido, em tese, as irregularidades, a 
saber: Caio de Oliveira Leguth, Oficial Administrativo a época 
dos fatos, era o responsável, pela emissão de CRVs e o digitador 
que inseria dados no sistema na Unidade do Guarujá e nesta 
condição consta que teria: i) em relação aos veículos contidos no 
ofício de, fls. 06/09 e 12/17, lançado no sistema placas de veícu-
los particulares novos e, após, teria alterado para veículos usa-
dos de categoria aluguel e os processos a eles relacionados não 
foram encontrados; ii) embora conhecedor de proibição do 
Detran de se pré-cadastrar veículos novos naquele setor, atribui-
ção esta do fabricante, ainda assim, o fez; iii) lançava no sistema 
placa de veículo novo e depois alterava a categoria de particular 
"ok" para aluguel usado; iv) atribuído intencionalmente aos 
veículos etiquetas “categoria particular” para em seguida modi-
ficá- -la para categoria aluguel, sendo que ao contrário, o siste-
ma Prodesp recusaria de pronto o cadastramento"; v) emitido de 
CRVs, em tese, sem o devido procedimento administrativo 
(prontuário), de forma irregular (pois cadastrou como veículos 
zero quilômetros veículos usados). Pelos fatos acima apurados, 
em tese, o indiciado Caio de Oliveira Leguth, teria praticado Atos 
de Improbidade Administrativa que atenta contra os princípios 
da Administração Pública, de acordo com o artigo 11, "caput", 
da lei 8.429/1992; ao inserir ou quando facilitou a inserção de 
dados falsos no sistema de informações da Administração (Pro-
desp) cadastrando veículos usados como se fossem veículos 
novos (zero quilômetros), sua conduta também estaria a indicar 
o crime previsto no artigo 313-A do Código Penal Brasileiro. Ao 
deixar de observar os procedimentos administrativos formais 
sem abertura o devido processo para o cadastro dos veículos, e 
pela inobservância de determinação do Detran que proíbe o 
pré- -cadastramento de veículos novos naquele setor, atribuição 
esta do fabricante, tese, também violou o artigo 241, incisos III, 
XIII e XIV, da Lei 10.261/1968. Eric Karlsohn Gonçalves da Silva, 
Oficial Administrativo, a época dos fatos Diretor Técnico II, 
desempenhava suas atividades como conferente na Ciretran de 
Guarujá, em relação a este indiciado, apurou-se que o cadastro 
do veículo de placas EVP5152 no Sistema Prodesp, bem como a 
emissão do CRV correspondente teria se dado com uso do códi-
go PRODESP de sua responsabilidade, o qual teria sido utilizado 
para que tais transações irregulares ocorressem. O Oficial Admi-
nistrativo Eric Karlsohn Gonçalves da Silva, teria em tese, prati-
cado Atos de Improbidade Administrativa que atentam contra os 
princípios da Administração Pública, de acordo com o artigo 11, 
"caput", da lei 8.429/1992, pois ao realizar ou ter permitido o 
cadastro e emissão irregulares no sistema PRODESP teria sido 
desleal o Departamento Estadual de Trânsito, e pelos mesmos 
fatos ainda teria infringido o artigo 313-A do Código Penal 
Brasileiro. E, quando permitiu que outrem utilizasse sua senha 
de uso pessoal para lançamentos no sistema informatizado teria 
faltado com zelo na condução de suas atividades, sem observar 
a legislação vigente, também violou o artigo 241, incisos III, XIII 
e XIV, da Lei 10.261/1968. Diante de todo o exposto, os indicia-
dos sujeitam- -se a pena de demissão a bem do serviço público, 
de acordo com o previsto no artigo 257, incisos, II e XIII, da Lei 
10.261/1968, sem prejuízo de responsabilização penal e civil na 
espécie. Os acusados deverão ser citados e intimados para 
comparecerem ao interrogatório, com as advertências dos arti-
gos 278 e 281, da Lei 10.261/68. Se regularmente citados, deixa-
rem de comparecer ao interrogatório, o processo prosseguirá à 
suas revelias nos termos do art. 280, da Lei 10.261/68.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Intimação
Processo SAP/GS 137/2019 GDOC 1000726-114778/2019
Indiciado: R. D.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 3ª 

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. 88, a saber: 1) Tendo em vista o teor da Certidão de fls. 83, 
solicitando a nomeação de advogado Dativo Credenciado, defiro 
tal pleito; 2) Nomeio para o acusado, o Nobre Defensor Dativo 
Credenciado, Dr. Daniel da Silva Gallardo, OAB/SP 305.985, 
observando-se que, a nomeação ocorrerá, exclusivamente, no 
âmbito do referido Órgão Disciplinar; 3) Para que o acusado 
entre em contato com o advogado ora nomeado, a Assessoria 
deverá informar os dados do respectivo profissional; 4) No 
mais, aguarde-se a audiência de interrogatório designada às 
fls. 82, para o dia 18-08-2020, às 12h, por videoconferência; 5) 
Intime-se a Nobre Defesa Dativa Credenciada, com urgência, via 
imprensa oficial; 7) Cumpra-se.

DR. DANIEL DA SILVA GALLARDO, OAB/SP 305.985
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Intimações
Processo SEDUC 1209676/2019 GDOC 1000726-

353177/2019
Indiciado: P. C. F. A.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 2ª 

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. 217, a saber: 1) Considerando-se a quarentena decorrente 
da COVID-19, redesigno a audiência de fls.173 para o dia 31-08-
2020, às 13h30, para oitiva da informante Tainá Cardozo da 
Silva e das testemunhas arroladas pela defesa (Nilson, Laércio, 
Isael, Luciana e Leandro – fls.140/141), sendo que o ato proces-
sual será realizado por videoconferência, ficando facultada à 
informante e testemunhas a escolha do local onde pretendem 
prestar o depoimento. 2. As informantes e testemunhas serão 
intimadas pela PPD, devendo informar, até o dia 26-08-2020, 
endereço eletrônico (e-mail) e número de telefone para contato, 
por mensagem eletrônica a ser enviada para esta 2ª Unidade 
(pge-ppd-2up@sp.gov.br). 3. Intime-se a defesa dos termos 
deste despacho, e para que informe o endereço eletrônico que 
utilizará para participar da audiência virtual e para receber o 
link de acesso à audiência, o que também deverá ocorrer até o 
dia 26-08-2020. Na mesma ocasião, poderá informar o endereço 
eletrônico do indiciado, caso este tenha interesse em participar 
do referido ato processual.

DR. EDWARD JOSÉ MARIANO PEREIRA MANCIO – OAB/
SP 245.549

Processo SEDUC 276652/2019 GDOC 1000726-
319434/2019

Indiciado: P. C. F. A.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 2ª Unida-

de, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da Procura-
doria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – Bela 
Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de fls. 180, 
a saber 1) Considerando-se a quarentena decorrente da COVID-
19, redesigno a audiência de fls.159 para o dia 31-08-2020, 
às 15h30, para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa 
(fls.77/78), sendo que o ato processual será realizado por vide-
oconferência, ficando facultada às testemunhas a escolha do 
local onde pretendem prestar o depoimento. 2. As testemunhas 
de defesa serão intimadas pela PPD, devendo informar, até o dia 
26-08-2020, endereço eletrônico (e-mail) e número de telefone 
para contato, por mensagem eletrônica a ser enviada para esta 
2ª Unidade (pge-ppd-2up@sp.gov.br). 3. Intime-se o defensor 
dos termos deste despacho, e para que informe o endereço ele-
trônico que utilizará para participar da audiência virtual e para 

ria, Classe V, do SQC-III-QSAP, Efetivo, classificado à época dos 
fatos no Centro de Detenção Provisória de São José do Rio Preto, 
pelas seguintes razões: De acordo com o teor da documentação 
encartada, restou apurado que, o sindicado deixou de atender, 
injustificadamente, à Convocação para a realização de perícia 
médica, junto ao Departamento de Perícias Médicas do Estado 
(DPME), que estava agendada para o dia 18-10-2018, às 11h45 
(fls. 15). É dos autos que, por conta de o acusado, desde o mês 
de novembro de 2016 (fls. 16/25), apresentar comportamentos 
estranhos e falas desconexas, foi agendada perícia médica no 
DPME, para o dia 18-10-2018, às 11h45, a fim de que ele fosse 
submetido à respectiva inspeção médica, conforme a publicação 
do Diário Oficial do Estado, na data de 04-10-2018 (fls. 15 – que 
integra a inicial). Consta que, no dia 05-10-2018, ao ser cienti-
ficado sobre a referida Convocação para realização da perícia 
médica em tela, bem como sobre as consequências do seu não 
comparecimento a esta (suspensão de seus vencimentos), o 
sindicado, injustificadamente, se recusou a assinar a notificação, 
alegando: “não querer passar por nenhuma perícia” – sic (fls. 
04). Apurou-se que, o acusado, injustificadamente, não compare-
ceu à perícia médica agendada para o dia 18-10-2018, às 11h45, 
no DPME, deixando de atender, desse modo, sem justa causa, 
a referida Convocação (fls. 26). Disso deflui que, o sindicado, 
irregularmente, não cumpriu ordens superiores, bem como não 
esteve em dia com o regramento normativo vigente. Com ditas 
condutas, caracterizadoras de FALTA GRAVE, o sindicado teria 
violado, em tese, o disposto nos artigos 190, e 241, incisos II e 
XIII, ambos da Lei 10.261/68, estando sujeito, portanto, à pena 
de SUSPENSÃO, em conformidade com o artigo 251, inciso, II, 
da referida Lei Estadual. Sendo assim, determino o que segue: A 
Citação do sindicado, nos termos do art. 278, da Lei 10.261/68, 
para ver-se processar perante esta Procuradoria de Procedimen-
tos Disciplinares da Procuradoria Geral do Estado; A intimação 
do acusado para comparecer à audiência de interrogatório 
no DIA 18-08-2020, ÀS 12H, nesta Procuradoria, sob pena da 
decretação da revelia, devidamente acompanhado de advogado 
constituído, para representá-lo em todos os atos processuais, ou, 
se for o caso, por Defensor Dativo, na hipótese de hipossufici-
ência econômica, a ser nomeado mediante prévio requerimento; 
Abertura de prazo para a oferta da Defesa Prévia, no prazo de 
03 (três) dias, a contar do ato do interrogatório, nos termos 
do art. 283, da Lei 10.261/68; Expedição de ofício ao Setor de 
Pessoal competente, informando-o da instauração do presente 
Expediente Disciplinar; Requisite-se a ficha funcional atualizada 
do servidor. A Administração Pública arrola como testemunha: 
- Sergio Eduardo Rodrigues de Oliveira (fls. 27/28 – Diretor de 
Núcleo do Turno IV). A partir da expedição desta Portaria, ficam 
interrompidos os prazos prescricionais, nos termos do art. 261, 
inciso I, § 2º, da Lei 10.261/68. São Paulo, 18-12-2019. JOSÉ 
ALEXANDRE CUNHA CAMPOS. Procurador do Estado.

Tendo em vista que, o acusado foi aposentado por invalidez, 
a partir de 14-02-2020 (fls. 77 – Adito a Portaria Inaugural de 
fls. 69/70, para fazer constar que se trata de ex-servidor, bem 
como está sendo representado por seu genitor Valentim Dosu-
aldo Neto), bem como existe processo judicial de Interdição do 
acusado, em que seu genitor telado, por ora, foi nomeado como 
seu Curador Provisório (fls. 75/76), cite-se-o e intime-se-o, por 
meio de AR/MP, no endereço mencionado às fls. 77, a fim de 
se esgotar todas as formas de sua localização pessoal, e, "ad 
cautelam", por Edital, para que seja realizado o respectivo inter-
rogatório na data de 18-08-2020, às 12h, por videoconferência; 
2) Sem prejuízo, oficie-se a 2ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de São José do Rio Preto, para enviar a cópia integral 
dos autos 1048748-06.2019.8.26.0576, juntando-se, para tanto, 
as cópias de fls. 75/76 e da Portaria Inaugural; 3) Cumpra-se.

Autos DETRAN 751883-8/2012 – GDOC – 1000726- 
1253196/2015

O Procurador do Estado Presidente da 9ª Unidade, da Pro-
curadoria de Procedimentos Disciplinares da Procuradoria Geral 
do Estado, Faz Saber a ERIC KARLSOHN GONÇALVES DA SILVA, 
RG. 30.300.142-2, Oficial Administrativo, filho de CARLOS GIL-
BERTO CAMARGO GONÇALVES DA SILVA e MARIA APARECIDA 
CASTRO DA SILVA, que foi instaurado o procedimento disciplinar 
ora mencionado, e por estarem presentes os requisitos do § 3º 
do art.278 da Lei Estadual 10.261/68, fica Citado, por meio deste 
Edital, das imputações contidas na portaria inicial a seguir trans-
crita, bem como para comparecer, acompanhado(a) de seu 
advogado(a), a audiência será realizada por VIDEOCONFERÊN-
CIA ficando facultada o acusado a escolha do local onde preten-
de prestar o depoimento. Para tanto até o dia 10 de agosto 
deverá informar um endereço eletrônico (e-mail) para o recebi-
mento de convite referente à participação na audiência referida, 
bem como número de telefone e seu endereço eletrônico 
(e-mail) por mensagem eletrônica para o e-mail: pge-ppd-9up@
sp.gov.br. Depois de informar seu endereço eletrônico, recebera, 
no e-mail indicado, um link com orientações para participar da 
videoconferência, data em que começará a fluir o prazo de três 
dias para a apresentação de defesa prévia, podendo requerer 
provas e arrolar testemunhas, esclarecendo-se, ainda, que o 
acusado será defendido por advogado dativo, caso não constitua 
advogado próprio. A seguir, passa-se a transcrever na íntegra a 
PORTARIA 0263/2016: A Procuradora do Estado subscritora, 
designada pelo Senhor Procurador Geral do Estado para atuar 
junto à Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da P.G.E, 9ª 
Unidade, em cumprimento à determinação do Senhor Diretor 
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito fls. (206), 
tendo em vista o que consta nos autos do Processo nº Detran – 
751883-8/2012, baixa a seguinte Portaria para instaurar Proces-
so Administrativo Disciplinar em face de: CAIO DE OLIVEIRA 
LEGUTH, RG 43.557.351-2; e ERIC KARLSOHN GONÇALVES DA 
SILVA, RG 30.300.142-2; todos, Oficiais Administrativos, efetivos, 
lotados na 154ª Ciretran de Guarujá, Departamento Estadual de 
Trânsito, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
Trata-se de Apuração Preliminar iniciada com o objetivo de 
investigar os fatos constantes do Protocolo Detran 751883-
8/2012, referente a uma denúncia sobre a existência de lança-
mentos supostamente fraudulentos, no que se refere a Certifica-
dos de Registro de Veículos, sendo que as inserções de dados 
fictícios teriam sido realizadas no sistema PRODESP, sem os 
devidos procedimentos administrativos (prontuários), pelo servi-
dor Caio de Oliveira Leguth, Oficial Administrativo em exercício 
na CIRETRAN de Guarujá. Consta dos autos que, no início do ano 
de 2012, aportou na Unidade do Guarujá um ofício do Delegado 
de Polícia Estevam Gabriel Urso da 4ª Delegacia da Divecar/
DEIC, de 30-05-2012, dando conta de que ao realizar buscar 
minuciosa nas dependências da referida Ciretran com finalidade 
de encontrar os prontuários de alguns caminhões, não teria 
localizado nenhum deles, constatando inclusive sua inexistência. 
Abaixo relação dos veículos cujos prontuários não teriam sido 
localizados: A) – Scania T112HW 4X2, de cor branca, ano 90, 
placas ERO-1992/Guarujá/SP e chassi 9BSTH4X2ZK3232575; B) 
– Scania T 112 HW 4X2, de cor branca, ano 90, placas ERO-2788/
Guarujá/SP e chassi 9BBSTH4X2ZK3232881; C) – Scania T 112 
HW 4X2, de cor branca, ano 89/90, placas EVP-5152/Guarujá/SP 
e chassi 9BSTH4X2ZK3232859; D) – Volvo NL 10 340 4X2, de cor 
cinza, ano 90, placas EVP5371/Guarujá/SP e chassi 9BVN2B2A-
0LE620521; E) – Volvo NL 10 340 4X2, ano 90, placas EVP-5538/
Guarujá/SP e chassi 9BVN2B2A0LE620441; G) – máquina agrí-
cola, tipo trator, de cor azul, ano 95, placas EVP-5968/Guarujá/
SP e chassi VHX17003; Verifica-se que desta feita, o referido 
Delegado pediu as pesquisas pertinentes, ocasião em que se 
notou que os veículos usados (objeto do ofício da Divecar) 
haviam sido cadastrados com placas de veículos "OK", com 
alteração de categoria de particular para aluguel, bem como que 
no mesmo dia ou no dia seguinte dos cadastros desses Certifica-
dos de Registro de Veículos (CRV’s), teriam sido emitidas cópias 
de CRLV. Apurou-se, ainda que os indícios estariam a apontar 
que no momento da emissão no sistema informatizado, teria 
havido fraude consistente na alteração de dados, visto que esses 

- 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 Trabalha-

dor) – 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 (docu-
mento 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 agên-

cia e conta corrente.
Projetos e nº de vagas:
Projeto: 04- Caracterização fenotípica e genotípica de 

patógenos associados a doenças de transmissão hídrica e ali-
mentar – 01 VAGA.

RELAÇÃO DE CANDIDATOS QUE ESCOLHERAM O PROJETO 
22 COMO 2ª OPÇÃO.
Nº INSC NOME RG NC NE NF CF
24 Flavia Regina Novais de Freitas 37.972.920-9 35,0 32,5 67,5 1º
34 Daniele Rita de Morais 41.091.602-x 10,1 40,0 50,1 2º

Comunicado
Edital 047/2020. 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 
05-08-2020 a 07-08-2020 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 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 apre-

sentar (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;

Nº de Inscrição Nome RG Nota de Currículo Nota de Entrevista Nota Final Classificação
28 Ariadne Ferreira Amarante 39.194.717-5 40,0 40,0 80,0 2º

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
05 Lilian Beserra Santos 24.108.706-5 41,0 44,5 85,5 2º

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
23 Hyndyrah Negri Rodrigues Sodré 55.303.997-0 25,0 49,5 74,5 2º

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
67 Ana Carolina Catão Navarro 47.812.077-1 21,0 43,0 64,0 2º

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
05 Vítor Agrelli Fernandes 40.813.729-0 46,0 30,5 76,5 2º

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 – 01 VAGA
Nº de Inscrição Nome RG Nota de Currículo Nota de Entrevista Nota Final Classificação
74 Igor Mohamed Hussein - 38.207.735-0 25,3 45,0 70,3 3º

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
24 Flavia Regina Novais de Freitas 37.972.920-9 35,0 32,5 67,5 1º

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

 HOSPITAL GERAL DOUTOR MANOEL 
BIFULCO - SÃO MATEUS
 Serviço de Recursos Humanos
 Notificação
O Diretor Técnico I do Serviço de Recursos Humanos, do 

Hospital Geral de São Mateus "Dr. Manoel Bifulco", Notifica, 
Luiz Felipe Marques da Cruz Machado, RG. 22.973.49/RJ, Médico 
I, Efetivo, Ref. 001/A, EVNU, para comparecer a Rua Ângelo de 
Cândia, 540 - São Mateus, nesta Capital, no prazo de 05 dias, 
para tomar ciência da publicação GS 4.878/2020 de 24-07-2020 
do Secretario, referente sua vida funcional, é citado por Edital na 
forma da Lei para defender-se, para que não alegue ignorância 
ou desconhecimento.

 INSTITUTO PAULISTA DE GERIATRIA E 
GERONTOLOGIA - JOSÉ ERMÍRIO DE 
MORAES
 Notificação
O Diretor Técnico II da Gerência de Recursos Humanos 

deste, Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia “José 
Ermírio de Moraes”, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, 
convoca Irene Ferreira David, RG 20.875.466-0, Auxiliar de 
Enfermagem, Lei 500/74, para comparecer ao Núcleo de Gestão 
de Pessoal à Praça Padra Aleixo Monteiro Mafra (Praça do Forro), 
34, sala 21, São Miguel Paulista nesta Capital, no prazo máximo 
de 5 dias uteis, para tratar de assunto de seu interesse. Por 
não ter Tomado ciência ate apresente data, é citado agora por 
Edital, na forma da Lei para defender-se. E para que não alegue 
ignorância ou desconhecimento.

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

 Comunicado
Edital De Chamamento 02/2019 - Convocação dos Con-

teudistas Sorteados para Prestação de Serviços no Segundo 
Semestre de 2020, Conforme Resultado Publicado no D.o.e de 
25-07-2020

O Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo - Univesp, no âmbito de suas atribuições esta-
tutárias, estabelecidas pelo Decreto 58.438 de 9 de outubro 
de 2012, e 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 con-
teudistas 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 25-07-2020.

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 24-07-2020 
e resultado publicado no D.O. do dia 25-07-2020, não sendo 
extensível seus efeitos para outros períodos ou disciplinas.

1.2 - Serão consideradas na presente convocação as disci-
plinas listadas na Tabela I.

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 docu-
mento para o aceite o modelo disponível no portal de trans-
parência 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 dois 
dias úteis a partir da data de publicação deste comunicado 
no D.O.

2.3.1 - Caso o conteudista chamado não realize a mani-
festação 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 duas disciplinas por semestre, 
independente do curso.

3.1 - Caso um conteudista tenha sido habilitado e selecio-
nado para prestação de serviços em duas ou mais disciplinas, o 
mesmo deverá optar por quais disciplina deseja prestar os ser-
viços, manifestando formalmente o seu aceite com a respectiva 
preferência, respeitando-se o limite citado no item 3.

3.2 - Excetuam-se à esta regra situações autorizadas pela 
diretoria acadêmica, conforme item 6.6.1 do Edital de Chama-
mento Público 002/2019 que poderá acatar o acúmulo além do 
limite estabelecido no item 7 em casos excepcionais.

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 cre-
denciamento 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 sor-
teio 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 Por-
tal de Transparência e no sítio: https://univesp.br/transparencia/
credenciamento-de-docente

Tabela I - Lista de conteudistas convocados

Código Disciplina Período Número de habilitação Conteudista Ticket

AGL001 Logística 2020b4 0532/2020 Cleber Damiao Rocco 1613669546

CEN001 Negócios online 2020b4 0543/2020 Renato de Oliveira Moraes 51791112

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ÁREA DE CONSULTORIA GERAL

 PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES
 Citações
Autos SAP/GS 137/2019 – GDOC – 1000726- 114778/2019
O Procurador do Estado Presidente da 3ª Unidade, da Pro-

curadoria de Procedimentos Disciplinares da Procuradoria Geral 
do Estado, Faz Saber a ROGÉRIO DOSUALDO, RG. 20.017.685-7, 
Agente de Segurança Penitenciário, nascido aos dias 23-05-
1974, filho de VALENTIM DOSUALDO NETO e THERESINHA 

APARECIDA RIZZO DOSUALDO, que foi instaurado o procedi-
mento disciplinar ora mencionado, e por estarem presentes 
os requisitos do § 3º do art.278 da Lei Estadual 10.261/68, 
fica Citado, por meio deste Edital, das imputações contidas na 
portaria inicial a seguir transcrita, bem como para comparecer, 
acompanhado(a) de seu advogado(a), a audiência será realizada 
por VIDEOCONFERÊNCIA ficando facultada o acusado a escolha 
do local onde pretende prestar o depoimento. A seguir, passa-se 
a transcrever na íntegra a PORTARIA 1595/2019 Tendo em vista 
a respeitável determinação de fls. 57/58, da DD. Coordenadoria 
de Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado, a fim de 
apurar o cometimento de eventuais irregularidades funcionais, 
INSTAURO SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR, em 
face do servidor ROGÉRIO DOSUALDO, portador da Cédula de 
Identidade, RG. 20.017.685-7, Agente de Segurança Penitenciá-


