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de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora 
que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia e hora 
agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo 
que não retarde outros atendimentos agendados.

Dr. Jose Marques – OAB/SP 39.204
Dr. Paulo Eduardo Villaça Zogheib – OAB/SP 185.526
Dr. Wesly Imasato Gimenez – OAB/SP 334.034
Dr. Richard Harrys Bueno Camargo – OAB/SP 407.114
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Intimações
Processo Seduc 6967/2013 – GDOC: 1000729-

1542554/2013
Indiciadas: R.S.S, e outra.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 8ª 

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. 
337, a saber: Reabro a instrução processual, em razão do conta-
to da acusada T.F.C.L (fls. 332/333) e manifestação do defensor 
às folhas 335/336. Designo audiência de interrogatório para 
T.F.C.L. o dia 26-01-2021 às 14 horas. A audiência será realizada 
Virtualmente ficando facultado a acusada a escolha do local 
onde pretende prestar sua declaração. A Unidade Processante 
encaminhará para o endereço eletrônico da acusada, constante 
nos autos à folha 332 e para o e-mail do defensor nomeado à 
folha 273, o Dr. Enayó de Camargo Franco – OAB/SP 19.875, 
com antecedência, link com orientações para participarem da 
videoconferência. Cite-se e intime-se a acusada por mandado 
no endereço eletrônico à folha 332. Intimem-se o defensor da 
acusada T.F.C.L, Dr. Enayó de Camargo Franco – OAB/SP 19.875 e 
a defensora da acusada R.S.S, Dra. Luciana Rossato Ricci – OAB/
SP 243.727, para audiência designada. Publiquem-se. A vista 
de autos poderá ser agendada pelo Advogado por telefone, 
no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 24 horas de 
antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus 
dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria 
de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora 
que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia e hora 
agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo 
que não retarde outros atendimentos agendados.

Dra. Luciana Rossato Ricci – OAB/SP 243.727
Dr. Enayó De Camargo Franco – OAB/SP 19.875
Processo Seduc 1079601/2018 – GDOC: 1000729-

179575/2018
Indiciadas: C.A.C.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª 

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. 164 a saber: Recebo a defesa prévia de fls. 162/163, opor-
tunidade em que a Defesa requer a juntada da ficha médica da 
indiciada, bem como os registros de agendamentos de perícias 
médicas no período mencionado na portaria inaugural. Defiro. 
Oficie-se conforme requerido no item 1. Intime-se a defesa (Dr. 
Marcos Vinicius Araújo Borges, OAB/SP 426.393 – fls. 158) para 
ciência. Publique-se. A vista de autos poderá ser agendada pelo 
Advogado por telefone, no número (11) 3291-7100, das 09h às 
17h, com 24 horas de antecedência. No agendamento o Advo-
gado, após fornecer seus dados profissionais, indicará a Unidade 
Processante, a Secretaria de Estado ou Autarquia, o número 
do processo e o dia e hora que comparecerá ao Cartório da 
Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. Caso o Advogado 
não compareça no dia e hora agendados seu atendimento ficará 
sujeito à espera, de modo que não retarde outros atendimentos 
agendados.

Dr. Marcos Vinicius Araújo Borges, OAB/SP 426.393
Processo Seduc 904176/2018 – GDOC: 1000729-

185532/2018
Indiciadas: M.R.B.S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª 

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. 55, a saber: A defesa se manifesta insistindo na oitiva das 
testemunhas arroladas. Designo a audiência de instrução para 
o dia 24-03-2021, às 14h30. Fica a defesa ciente de que deverá 
informar os endereços eletrônicos para o envio do link no prazo 
de 30 dias. A audiência será realizada por videoconferência, 
nos termos da OS PPD 09 de 10-06-2020, ficando facultada às 
testemunhas a escolha do local onde pretendem prestar o depoi-
mento. As testemunhas receberão em seu endereço eletrônico, 
com antecedência, link com as orientações para participar da 
videoconferência. Ciência à defesa. Publique-se. A vista de autos 
poderá ser agendada pelo Advogado por telefone, no número 
(11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 24 horas de antecedência. 
No agendamento o Advogado, após fornecer seus dados profis-
sionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria de Estado 
ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora que compare-
cerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. 
Caso o Advogado não compareça no dia e hora agendados seu 
atendimento ficará sujeito à espera, de modo que não retarde 
outros atendimentos agendados.

Dr. Flavio de Carvalho Abimussi – OAB/SP 136.493
Processo Seduc 0104/2017 – GDOC: 1000729-48517/2017
Indiciadas: R.S.F.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

1ª 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 des-
pacho de fls. 129, a saber: Recebo os documentos da origem 
(fls. 91/107). Intime-se a Defesa para se manifestar sobre os 
documentos juntados, no prazo de 5 dias. Após manifestação 
da defesa, venham os autos para Relatório Final. Publique-se. A 
vista de autos poderá ser agendada pelo Advogado por telefone, 
no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 24 horas de 
antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus 
dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria 
de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora 
que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia e hora 
agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo 
que não retarde outros atendimentos agendados.

Dra. Miriam de Fatima Yoshida – OAB/SP 183.179
Dr. Luiz Antonio da Silva Junior – OAB/SP 347.202
Processo Seduc 07197/2013 – GDOC: 1000729-

1582554/2013
Indiciadas: N.L.F.M, e outros.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 8ª 

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. 69, a saber: Recebo as defesas prévias – fls. 65 e 67/68. 
Designo audiência de instrução para o dia 01-02-2021 às 13h30, 
oitiva de três testemunhas da defesa em comum para os dois 
acusados. A audiência será realizada virtualmente, ficando facul-
tado às testemunhas a escolha do local onde pretendem prestar 
o depoimento. Para tanto, as testemunhas deverão informar 
um número de telefone para eventual contato e um endereço 
eletrônico (e-mail) para recebimento do link e informações 
referentes a participação na referida audiência, encaminhando a 
informação para o e-mail. Intimem-se as testemunhas da defesa 
na pessoa do superior hierárquico. Intimem-se o defensor cons-
tituído da acusada NLFM, Dr. Luiz Antonio Silva Junior – OAB/
SP 347.202 (procuração fl. 56) e a defensora nomeada para a 
defesa do acusado MJMC Dra. Tattiana Aparecida de Oliveira, 
OAB/SP 398.933 (nomeação fl. 59) para audiência acima. Publi-
quem-se. A vista de autos poderá ser agendada pelo Advogado 
por telefone, no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 

apresentação, em tese, de atestados médicos inautênticos para 
regularização de frequência ao serviço, não se discutindo se o 
servidor padece ou não de doença como aquela identificada 
pelo CID 10 S86.0 (Traumatismo do Tendão de Aquiles), referida 
nos atestados de fls. 870/871, enfermidade esta que, comprova-
da ou não, não é apta a afastar a infração disciplinar imputada 
ao acusado. Por ora, cumpra-se a determinação constante do 
Termo de Audiência de fls. 901, expedindo-se ofício para solicitar 
ao MMº Juiz da 28ª Vara Criminal do Foro Central – Barra Funda 
o envio de informações a respeito dos desdobramentos do Pro-
cesso 0088302-59.2017.8.26.0050 e, se houver, cópia de laudos 
periciais; da denúncia; dos depoimentos prestados em juízo; do 
interrogatório e da sentença, ou, ainda, se for mais conveniente, 
de senha que permita o acesso aos autos. Publique-se em nome 
do i. Advogado constituído às fls. 861. Cumpra-se, adotando-se 
as cautelas e as providências de praxe. A vista de autos poderá 
ser agendada pelo Advogado por telefone, no número (11) 
3291-7100, das 09h às 17h, com 24 horas de antecedência. No 
agendamento o Advogado, após fornecer seus dados profissio-
nais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria de Estado ou 
Autarquia, o número do processo e o dia e hora que comparece-
rá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. 
Caso o Advogado não compareça no dia e hora agendados seu 
atendimento ficará sujeito à espera, de modo que não retarde 
outros atendimentos agendados.

Dr. Jafé Batista da Silva – OAB/SP 105.712
Processo SAP 1065/2017 – GDOC: 1000729-679107/2017
Indiciadas: A.A.E.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª 

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. 149, a saber: Recebo a defesa prévia de fls. 148. Não 
havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada 
a instrução processual. Intime-se a defesa para que apresente 
alegações finais no prazo legal. Publique-se. A vista de autos 
poderá ser agendada pelo Advogado por telefone, no número 
(11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 24 horas de antecedência. 
No agendamento o Advogado, após fornecer seus dados profis-
sionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria de Estado 
ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora que compare-
cerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. 
Caso o Advogado não compareça no dia e hora agendados seu 
atendimento ficará sujeito à espera, de modo que não retarde 
outros atendimentos agendados.

Dra. Alessandra Rodrigues Gomes – OAB/SP 320.763
Processo SAP 630768/2020 – GDOC: 1000729-81248/2020
Indiciadas: J.L.R.
Por ordem do(a) Procurador(a) 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. 194, a saber: Recebo a Defesa Prévia de fls. 193/194, com três 
testemunhas arroladas (sendo uma em comum com a Adminis-
tração), sem documentos; Designo audiência de instrução, para 
a oitiva da vítima, da testemunha comum e das testemunhas de 
Defesa, o dia 29-09-2021, às 10h, por meio de videoconferência 
(por intermédio da plataforma “Microsoft Teams”), cujo link 
e informações necessárias serão enviados oportunamente; 
Intimem-se a vítima e a testemunha, na forma da lei; Intime-se a 
Nobre Defesa Dativa Credenciada, via imprensa oficial; Cumpra-
-se. A vista de autos poderá ser agendada pelo Advogado por 
telefone, no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 24 
horas de antecedência. No agendamento o Advogado, após for-
necer seus dados profissionais, indicará a Unidade Processante, 
a Secretaria de Estado ou Autarquia, o número do processo e 
o dia e hora que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de 
Procedimentos Disciplinares. Caso o Advogado não compareça 
no dia e hora agendados seu atendimento ficará sujeito à espe-
ra, de modo que não retarde outros atendimentos agendados.

Dr. Marcello Franceshelli - OAB/SP 190.050
Processo SAP 1276/2012 – GDOC: 1000729-1037202/2012
Indiciadas: M.I.B.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª 

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. 78, a saber: Considerando a inércia da defesa constituída, 
nomeio para a defesa do indiciado o Dr. Guilherme Fonseca e 
Silva, OAB/SP 446.534. Intime-se o defensor ora nomeado para 
que apresente alegações finais no prazo legal. Publique-se. A 
vista de autos poderá ser agendada pelo Advogado por telefone, 
no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 24 horas de 
antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus 
dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria 
de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora 
que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia e hora 
agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo 
que não retarde outros atendimentos agendados.

Dr. Guilherme Fonseca e Silva, Oab/Sp 446.534
Processo SAP 2972928/2019 – GDOC: 1000729-78227/2020
Indiciadas: P.S.L, e outros.
Por ordem do(a) Procurador(a) 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. 186, a saber: Recebo a Defesa Prévia da acusada Priscila, de 
fls. 180, com 01 testemunha arrolada, bem como os documentos 
de fls. 181/182; Recebo a Defesa Prévia da acusada Isabel, de 
fls. 184/185, com 03 testemunhas arroladas, sem documentos; 
Designo audiência de instrução, para as oitivas das testemunhas 
Comuns, o dia 17-11-2021, às 12h, por meio de videoconfe-
rência (por intermédio da plataforma “Microsoft Teams”), cujo 
link e informações necessárias serão enviados oportunamente; 
Intimem-se as referidas testemunhas, na forma da lei; Intimem-
-se a Nobre Defesa Constituída, bem como a Nobre Defesa 
Dativa Credenciada, via imprensa oficial; Cumpra-se. A vista 
de autos poderá ser agendada pelo Advogado por telefone, 
no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 24 horas de 
antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus 
dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria 
de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora 
que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia e hora 
agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo 
que não retarde outros atendimentos agendados.

Dra. Vania Cury – OAB/SP 111.821
Dr. Igor Terraz Pinto – OAB/SP 163.536
Dra. Renata Angélica Mozzini Silva Pinto – OAB/SP 206.112
Processo SAP 2952928/2019 – GDOC: 1000729-78582/2020
Indiciadas: M.S.
Por ordem do(a) Procurador(a) 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. 195, a saber: Recebo a Defesa Prévia de fls. 194, com 3 teste-
munhas arroladas, sendo uma em Comum com a Administração, 
sem documentos; Designo audiência de instrução, para as oitivas 
das testemunhas da Administração, a Comum e as de Defesa, o 
dia 18-11-2021, às 10h, por meio de videoconferência (por inter-
médio da plataforma “Microsoft Teams”), cujo link e informa-
ções necessárias serão enviados oportunamente; Intimem-se as 
referidas testemunhas, oportunamente, na forma da lei; Intime-
-se a Nobre Defesa Constituída, via imprensa oficial; Cumpra-se. 
A vista de autos poderá ser agendada pelo Advogado por telefo-
ne, no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 24 horas de 
antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus 
dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria 

falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comu-
nicação, falta de energia elétrica, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

2.2 - Caso o conteudista tenha vínculo trabalhista em regime 
de exclusividade com Instituição de Ensino, deverá declarar, no 
momento do aceite, conforme modelo citado no item 2.1, a exis-
tência de vínculo desta natureza e a ciência de que sua Instituição 
de origem poderá ser notificada sobre a presente convocação

2.2.1 - No caso de existência de vínculo e contratação por 
exclusividade será de responsabilidade do conteudista atender 
aos regramentos em suas Instituições de Ensino de origem para 
obtenção de autorização para exercer concomitantemente os 
serviços contratados pela Univesp.

2.2.2 - No caso de existência em nossos registros de 
manifestação preliminar contrária à emissão da autorização 
pertinente por parte de sua instituição de origem, ambos, 
conteudista e instituição de origem, serão oficiados informando 
sobre este fato.

2.3 - O prazo para a manifestação de aceite será de 02 
(dois) dias úteis a partir da data de publicação deste comunicado 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

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 Portal 
de Transparência e no sítio: https://univesp.br/transparencia/
credenciamento-de-docente

8 - O prazo para a assinatura do contrato será de 05 (cinco) 
dias a partir da data de disponibilização do mesmo ao conteu-
dista na plataforma de assinatura eletrônica da Univesp. Em 
caso de não assinatura no prazo estipulado será considerado, 
para todos os efeitos, que houve desistência na prestação dos 
serviços, independente da apresentação do termo de aceite, 
previsto no item 2.1.

 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

 Comunicado
Referente ao Edital de Chamamento 002/2019 - Convo-

cação de Conteudista Sorteado para Prestação de Serviços no 
Período Letivo de 2021 Publicado em 20-11-2020

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 Uni-
vesp (D.O. de 14-09-2019) e no Comunicado para Estipulação 
da Ordem de Convocação dos Conteudistas Credenciados para 
Prestação de Serviços no Período Letivo de 2021 (D.O. em 14-11-
2020), referente ao mesmo edital comunica:

1 – Torna-se sem efeito a convocação para contratação do 
conteudista de CPF 325.543.618-43, publicada no D.O. do dia 
20-11-2020 em razão de fato impeditivo de sua concretização, 
conforme motivos apontados no Parecer Jurídico 79/2020, de fls. 
133 a 137 do processo administrativo 295/2020.

 Convocação
Referente ao Edital de Chamamento 002/2019 - Convoca-

ção dos Conteudistas Sorteados para Prestação de Serviços no 
Período Letivo de 2021, Conforme Resultado Publicado no D.O. 
de 17-11-2020

O Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo - Univesp, com fundamento no Decreto 58.438 de 
9 de outubro de 2012, e com base no Edital de Chamamento 
002/2019: Credenciamento de Banco de Conteudistas da Uni-
vesp (D.O. de 14-09-2019) e no Comunicado para Estipulação 
da Ordem de Convocação dos Conteudistas Credenciados para 
Prestação de Serviços no Período Letivo de 2021 (D.O. em 14-11-
2020), referente ao mesmo edital resolve:

1 - Ficam convocados para contratação os conteudistas lis-
tados na Tabela I, credenciados para a prestação de serviços no 
período letivo de 2021, conforme demandas estabelecidas pela 
Diretoria Acadêmica e os Resultados do Sorteio de Estipulação 
da Ordem de Convocação dos Conteudistas Credenciados para 
Prestação de Serviços no Período Letivo de 2021, publicado no 
D.O. do dia 17-11-2020.

1.1 - Esta convocação terá validade apenas para a oferta 
de disciplinas do período letivo de 2021, conforme regras de 
ordenação de sorteio publicadas no D.O. do dia 14-11-2020 
e resultado publicado no D.O. do dia 17-11-2020, 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.

2.1.1 - A Fundação Universidade Virtual do Estado de São 
Paulo - Univesp não se responsabiliza por formalizações não 
recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, 

Tabela I - Lista de conteudistas convocados

CÓDIGO DISCIPLINA OFERTA Nº HABILITAÇÃO NOME TICKET

EDU500 Educação Especial e LIBRAS 2021b2 0941/2020 Mara Aparecida de Castilho Lopes 531255886

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 CORREGEDORIA GERAL

 Intimação
Nos autos do Processo GDOC 18577-460913/2018. Inte-

ressado: Corregedoria da Procuradoria Geral do Estado de São 
Paulo. Assunto: Processo Administrativo Disciplinar.

“Intime-se a D. Defesa da processada M. L. O. F. P. a tomar 
ciência do despacho de fls. 445 do processo administrativo 
disciplinar em referência.”

Advogado Dr.: João Bosco Pinto de Faria – OAB/SP 99.056.

 ÁREA DE CONSULTORIA GERAL

 PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES
 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Intimações
Processo SAP 551/2017 – GDOC: 1000729-324539/2017
Indiciadas: H.C.A.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 4ª 

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. 127, a saber: Fls. 123 (mensagem resposta do IMESC, 
informando que designou o dia 22-01-2021, às 14h35, para 
a realização de exame pericial): notifique-se o indiciado para 
comparecimento à perícia, encaminhando-lhe, por via postal 
(AR), cópia do Ofício 0003907/11/2020 (fls. 124) para seu último 
endereço conhecido, referido às fls. 126 (informação esta que 
foi extraída de outro processo de interesse do mesmo acusa-
do). Intime-se a i. Defesa Dativa (Dr. Mauricio Henrique Sacht 
Mourino, OAB/SP 252.964 – fls. 66) para ciência. Publique-se. A 
vista de autos poderá ser agendada pelo Advogado por telefone, 
no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 24 horas de 
antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus 
dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria 
de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora 
que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia e hora 
agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo 
que não retarde outros atendimentos agendados.

Dr. Mauricio Henrique Sacht Mourino, OAB/SP 252.964
Processo SAP 455/2019 – GDOC: 1000729-240124/2019
Indiciadas: L.J.S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 4ª 

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. 215, a saber: Fls. 213/214: em homenagem aos princípios do 
contraditório e da ampla defesa, recebo a Defesa Prévia, sem 
matéria preliminar a ser examinada, nem rol de testemunhas. 
Levando em conta a existência da pandemia do Covid-19 
(Coronavírus), designo audiência de instrução por meio de 
Videoconferência, no Sistema Microsoft Teams, para o dia 11-03-
2021, às 14h30, para oitiva da testemunha da Administração (fls. 
203). A testemunha deverá ser notificada por intermédio de seu 
superior hierárquico, inclusive para informar o endereço eletrô-
nico onde possam receber link que permita a sua participação 
na audiência, com pelo menos dois dias de antecedência, em 
local de sua escolha, ou na própria Unidade Prisional. Fica a i. 
Defesa intimada acerca da audiência virtual e para que também 
informe seu endereço eletrônico por mensagem ao e-mail pge-
-ppd-4up@sp.gov.br, com a mesma antecedência de 02 dias, a 
fim de viabilizar sua participação ao ato e para recebimento de 

informações sobre a realização da videoconferência. Publique-se 
em nome da i. Advogada Dativa nomeada às fls. 209. Cumpra-
-se, adotando-se as cautelas e as providências de praxe. A vista 
de autos poderá ser agendada pelo Advogado por telefone, 
no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 24 horas de 
antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus 
dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria 
de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora 
que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia e hora 
agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo 
que não retarde outros atendimentos agendados.

Dra. Ana Karina Moreira Passos Santana – OAB/SP 400.630
Processo SAP 260383/2020 – GDOC: 1000729-79347/2020
Indiciadas: H.C.A.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 4ª 

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. 93, a saber: No dia 17-12-2020, às 15h30, nesta cidade 
de São Paulo, na sala de audiências da 4ª Unidade Processante, 
da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, situada na Rua 
Maria Paula, 172 – Bela Vista, sob a Presidência da Procuradora 
do Estado, Dra. Kátia Gomes Sales, foi instalada a audiência 
por Videoconferência objetivando o interrogatório do acusado. 
Ausente o acusado H. C. de A, que foi regularmente citado e 
intimado por Edital (fls. 92), mas não compareceu à audiência 
por videoconferência. Aguardou-se por mais de 15min, para 
verificar se ele comparecia ao ato, mas não se obteve sucesso. 
Pela Presidência foi deliberado o seguinte: 1) Ante a ausência 
injustificada, decreto a Revelia do acusado. 2) Para a defesa 
de seus interesses, nomeio o(a) Dra. Rayane Caroline Silva 
Sanches, OAB/SP 408.771. 3) Intime-se a i. Defesa ora nomeada 
para apresentação de Defesa Prévia, no prazo legal. 4) A peça 
poderá ser (a) protocolizada no Cartório desta PPD; (b) enviada 
pelos Correios, hipótese em que valerá como protocolo a data 
da postagem ou (c) assinada, digitalizada e encaminhada à 4ª 
Unidade eletronicamente, para o e-mail pge-ppd-4up@sp.gov.
br, desde que, nesse último caso, contenha até 05 folhas com 
impressão na frente e no verso e sem documentos ou qualquer 
outro tipo de anexo, servindo a mensagem de encaminhamento 
como protocolo, tendo em vista as restrições de mobilidade 
impostas pela quarentena determinada pelo Decreto Estadual 
64.881, de 22-03-2020, no contexto da pandemia do Covid-19 
(Novo Coronavírus), cuja vigência foi estendida até 04-01-2021, 
pelo Decreto Estadual 65.320, de 30-11-2020. 5) Publique-se. 6) 
Cumpra-se. A vista de autos poderá ser agendada pelo Advoga-
do por telefone, no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 
24 horas de antecedência. No agendamento o Advogado, após 
fornecer seus dados profissionais, indicará a Unidade Processan-
te, a Secretaria de Estado ou Autarquia, o número do processo 
e o dia e hora que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de 
Procedimentos Disciplinares. Caso o Advogado não compareça 
no dia e hora agendados seu atendimento ficará sujeito à espe-
ra, de modo que não retarde outros atendimentos agendados.

Dra. Rayane Caroline Silva Sanches, OAB/SP 408.771
Processo SAP 1363/2017 – GDOC: 1000729-931116/2017
Indiciadas: M.F.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 4ª 

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. 
905, a saber: Fls. 904: em homenagem aos princípios do contra-
ditório e da ampla defesa, recebo a Defesa Prévia, sem matéria 
preliminar a ser examinada; com rol de testemunhas comuns e 
pedido de realização de prova pericial. A prova pericial requerida 
fica indeferida, eis que desnecessária, posto que o feito trata de 




