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(a serem encaminhados pela Fundação Florestal ao doador/ 
patrocinador), conforme Portaria Normativa FF/DE 306/2019, 
que institui o Programa de Parcerias com a Iniciativa Privada 
da Fundação Florestal do Estado de São Paulo e regulamenta 
os procedimentos para recebimento de doações pela Fundação 
Florestal.

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 CORREGEDORIA GERAL

 Intimação
Nos autos do Processo GDOC 18577-812048/2017. Inte-

ressado: Corregedoria da Procuradoria Geral do Estado de São 
Paulo. Assunto: Processo Administrativo Disciplinar.Intime-se o 
processado P. R. M. F. a tomar ciência do despacho de fls. 96/98 
do processo administrativo disciplinar em referência. Advogado 
Dr.: Paulo Roberto Mota Ferreira – OAB/SP 64.367

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E 
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
 Comunicado
Edital SPG 010/2021. Edital do Exame de Seleção do Progra-

ma de Pós-Graduação em Biologia Comparada para Ingresso no 
Segundo Semestre de 2021

Encontram-se abertas no Serviço de Pós-Graduação da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, as inscrições para o Exame de Sele-
ção do Programa de Pós-Graduação em Biologia Comparada 
para ingresso no 2º semestre de 2021, com 14 vagas para o 
Mestrado, 12 vagas para o Doutorado e 2 vagas para Doutorado 
Direto. Poderão se inscrever candidatos graduados em curso 
superior afim, tendo cursado disciplinas básicas relativas à Área 
de Biologia. As inscrições serão recebidas até o dia 28-05-2021. 
Devido à pandemia e regime de quarentena provocado pela 
Covid-19, o Serviço de Pós-Graduação desta FFCLRP ficará 
fechado por tempo indeterminado, portanto a documentação 
exigida para a inscrição no processo seletivo abaixo, deverá ser 
encaminhada em formato PDF para o e-mail posgraduacao@
listas.ffclrp.usp.br

Assim que o atendimento for normalizado entraremos em 
contato, caso haja necessidade da apresentação dos documen-
tos impressos. As inscrições receberão um e-mail de confir-
mação, que será considerado como comprovante de inscrição. 
Caso isso não ocorra num prazo máximo de 24 horas do envio 
da inscrição, os candidatos deverão reenviar e-mail, solicitando 
novamente a inscrição. Os candidatos que se inscreverem 
com documentação incompleta, Curriculum vitae em formato 
diferente do exigido, ou não atenderem às exigências de ins-
crição da Área, terão suas inscrições indeferidas pela CCP do 
Programa. A CCP poderá indeferir a inscrição do candidato caso 
seu plano de pesquisa não se enquadre nas linhas de pesquisa 
do programa.

No ato da inscrição o candidato, obrigatoriamente deverá 
enviar, por e-mail, em arquivos separados, no formato pdf:

Para o Curso de Mestrado:
* Requerimento de Inscrição (disponível no site: www.

ffclrp.usp.br – Pós-Graduação: Formulários – Inscrição –Pós-
-Graduação);

* Termo de compromisso do orientador (disponível no site: 
www.ffclrp.usp.br – Pós-Graduação: Formulários - Inscrição – 
Aceite de Orientador (todos os Programas);

* Cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento;
* Cópia da Cédula de Identidade – RG (não é aceita a 

carteira de habilitação para fins acadêmicos);
* Cópia do CPF;
* Cópia do Título de Eleitor;
* Cópia do Certificado de Reservista;
* Cópia do passaporte para os candidatos estrangeiros;
* Cópia frente e verso do diploma de curso superior, ou 

certificado de conclusão com colação de grau ou declaração da 
Instituição de Ensino de que o candidato cursa o último semestre 
(no ato da inscrição); OBS.: Caso o candidato seja aprovado, 
somente poderá efetuar sua matrícula após a colação de grau.

* Cópia do Histórico Escolar do curso superior;
* Curriculum vitae – modelo obrigatório (disponível no site: 

www.ffclrp.usp.br – Pós-Graduação: Formulários – Inscrição – 
Curriculum Vitae Modelo Obrigatório PG Biologia Comparada.

Três cópias do Plano de Pesquisa com ênfase em linha(s) de 
pesquisa(s) do Programa de Pós-graduação em Biologia Com-
parada. O plano de pesquisa deverá ser limitado a dez laudas 
(papel tamanho A4, fonte Times New Roman, tamanho 12, espa-
ço 1,5, margens 2,5, justificado e paginado) incluindo: título, 
resumo, introdução, objetivos, material e métodos, cronograma 
(para 26 meses) e literatura citada, e deverá ser condizente 
com as linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 
Biologia Comparada. O plano de pesquisa deverá ser assinado 
pelo candidato.

Para o Curso de Doutorado:
* Requerimento de Inscrição (disponível no site: www.

ffclrp.usp.br – Pós-Graduação: Formulários – Inscrição –Pós-
-Graduação);

* Termo de compromisso do orientador (disponível no site: 
www.ffclrp.usp.br – Pós-Graduação: Formulários - Inscrição – 
Aceite de Orientador (todos os Programas);

* Cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento;
* Cópia da Cédula de Identidade – RG;
* Cópia do CPF;
* Cópia do Título de Eleitor;
* Cópia do Certificado de Reservista;
* Cópia do passaporte para os candidatos estrangeiros;
* Cópia frente e verso do diploma de curso superior;
* Cópia do Histórico Escolar do curso superior;
* Cópia frente e verso do Diploma de Mestre, ou Certifica-

do de Conclusão acompanhado da declaração da Portaria de 
Reconhecimento do curso, ou declaração do atual orientador 
certificando que a defesa da Dissertação ocorrerá no semestre 
para o qual o candidato está se inscrevendo;

* Cópia do Histórico Escolar do Mestrado;
* Curriculum vitae – modelo obrigatório (disponível no site: 

www.ffclrp.usp.br – Pós-Graduação: Formulários – Inscrição – 
Curriculum Vitae Modelo Obrigatório PG Biologia Comparada).

* Três cópias do Plano de Pesquisa com ênfase em linha(s) 
de pesquisa(s) do Programa de Pós-graduação em Biologia 
Comparada. O plano de pesquisa deverá ser limitado a quinze 
laudas (papel tamanho A4, fonte Times New Roman, tamanho 
12, espaço 1,5, margens 2,5, justificado e paginado) incluindo: 
título, resumo, introdução, objetivos, material e métodos, crono-
grama (para 50 meses) e literatura citada, e deverá ser condizen-
te com as linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 
Biologia Comparada. O plano de pesquisa deverá ser assinado 
pelo candidato.

Para o Curso de Doutorado Direto:
* Requerimento de Inscrição (disponível no site: www.

ffclrp.usp.br – Pós-Graduação: Formulários – Inscrição –Pós-
-Graduação);

* Termo de compromisso do orientador (disponível no site: 
www.ffclrp.usp.br – Pós-Graduação: Formulários - Inscrição – 
Aceite de Orientador (todos os Programas);

* Cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento;
* Cópia da Cédula de Identidade – RG;
* Cópia do CPF;
* Cópia do Título de Eleitor;

2- Dados Cadastrais da Instituição
Nome do Responsável pela Instituição:
CNPJ:
Número do registro do Cartório:
Endereço: nº complemento
CEP: Município: UF:
Telefone: () E-mail:
3- Representantes Indicados pela Instituição
Nome do representante Titular:
RG:
Telefone: ()
E-mail:
Nome do representante Suplente / Substituto:
RG:
Telefone: ()
E-mail:
Assinatura do Responsável pela Instituição
Anexo II
Termo de Ciência
Conselho Consultivo Integrado das Áreas de Proteção 

Ambiental Estaduais Campos do Jordão e Sapucaí-Mirim – Biê-
nio 2021/2023

Eu___________________________________________
_____, RG:______________________ representante da enti-
dade ___________________________________________
__________, manifesto Ciência ao Disposto no Edital de Cha-
mamento de Entidades da Sociedade Civil para Se Habilitarem 
no Processo de Instituição do Conselho Consultivo Integrado 
das Áreas de Proteção Ambiental Estaduais Campos do Jordão e 
Sapucaí-Mirim – Biênio 2021/2023.

Data:__/__/____
___________________________________
Assinatura do Representante
 Comunicado
Chamamento Público da Fundação para a Conservação e a 

Produção Florestal do Estado de São Paulo
O Estado de São Paulo, por Intermédio da Fundação para 

a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo 
– Fundação Florestal, vinculada à Secretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente – Sima, por seu Diretor Executivo, torna público 
o presente chamamento com o objetivo de recebimento de 
propostas de “Adoção do papagaio-de-peito-roxo” (Amazona 
Vinacea) no âmbito da Campanha Adote um Papagaio, espécie 
ameaçada de extinção, por meio da doação de bens, serviços, 
insumos ou pecúnia, em caráter voluntário, visando a conserva-
ção da espécie no Parque Estadual Campos do Jordão, Unidade 
de Conservação administrada pela Fundação Florestal, sem 
qualquer ônus a esta entidade.

O presente chamamento é destinado a quaisquer pessoas 
jurídica ou física, com foco em instituições e empresas ligadas 
ao setor turístico de Campos do Jordão e região, a exemplo dos 
setores de hotelaria, restaurantes e afins.

As ações de conservação do papagaio-de-peito-roxo a 
serem desenvolvidas a partir da sua Adoção fazem parte do 
“Projeto de Conservação do Papagaio-de-Peito-Roxo (Amazona 
vinacea) no Parque Estadual Campos do Jordão” e serão focadas 
em seu monitoramento, na educação ambiental da comunidade 
local e sensibilização de turistas, agregando valor à experiência 
turística. Os bens, serviços e insumos necessários para as ações 
que visam a conservação do papagaio estão listados abaixo 
e os interessados podem apresentar propostas de doação 
definindo os itens e respectivas quantidades que forem de seu 
interesse doar. Se necessário, os interessados poderão entrar em 
contato diretamente com a gestão do Parque Estadual Campos 
do Jordão para esclarecerem dúvidas sobre os itens descritos 
abaixo, durante o tempo em que o presente chamamento se 
encontrar publicado.

Materiais para confecção de caixas-ninho: Tábuas de cedri-
nho branco ou mesclado 3m x 30cm x 2cm (60 unidades), 
Furadeira de impacto 450W (1 unidade), Serra circular 1500W (1 
unidade), Óleo de linhaça 5 litros (4 unidades), Parafusos Philips 
para madeira 3,5cm – cx 200 unidades (10 unidades), Dobradi-
ças pequenas ferro polido (60 unidades), Tábua de madeira 3m 
x 10cm x 2,5cm (35 unidades), Torquês 13’ (2 unidades), Serra 
copo 100mm (1 unidade);

Materiais para apoio ao monitoramento: Binoculares Nikon 
Prostaff 8x42 ou equivalentes (8 unidades), Câmera superzoom 
Nikon Coolpix p900 ou p950 (4 unidades), Câmera trap Bushnell 
prime low-glow 24MP (3 unidades), Câmera Ip Intelbras Ic3 
Mibo Wifi Hd 720p Micro-sd Segurança (3 unidades), Câmera 
Dome IP sem fio Wifi externa com sensor (2 unidades), Cartões 
de memória 32GB para câmera fotográfica, trap e segurança 
(10 unidades), Pilhas Alcalinas AA pacote com 48 (3 unidades), 
Notebook para transmissão ao vivo dos ninhos e uso do projeto 
(1 unidade), Escada Extensível para acessar ninhos e ocos (1 
unidade), Camisetas Logo do projeto para equipe do censo + 
Silk (20 unidades);

Materiais para abrigo dos censos mensais: Mourões de 
eucalipto tratado de 3m x 15cm de ciâmetro (8 unidades), Ripa 
de madeira 3m x 10cm x 2,5cm (30 unidades), Viga de madeira 
4m x 20cm x 5cm (30 unidades);

Materiais para atividades de educação ambiental: Folder 
informativos sobre o papagaio e o projeto para distribuir no 
entorno do Parque e escolas (1.000 unidades), Envelope A4 
pardo (600 unidades), Kit Giz de cera para colorir desenhos 
(600 unidades), Adesivo do Logotipo oficial do Projeto (600 
unidades);

Serviços para atividades de educação ambiental: Desenhos 
Ilustrativos sobre papagaio-de-peito-roxo* (10 desenhos auto-
rais), Impressão das ilustrações e logotipo oficial do projeto** 
(6.000 unidades), Painel para selfie – papagaio de peito roxo 
na área do PECJ ao lado de placa informativa sobre o projeto 
(1 unidade).

*Contratação de serviço de desenho por profissional/ artista 
por parte do doador.

** Impressões em A4 reciclável das ilustrações e logotipos. 
Serão utilizadas nas ações nas escolas (apresentados em enve-
lopes presos com o adesivo do logo do projeto + kit giz de cera).

A lista de itens, se doada na íntegra, viabilizará a instalação 
de 50 caixas-ninho no Parque e Zona de Amortecimento, favo-
recendo oportunidades de nidificação e reprodução da espécie, 
de forma monitorada; melhorará as ações de monitoramento 
– censos, registros, as ações educativas dentro do cronograma 
de atividades de Educação Ambiental do Parque e incentivará o 
engajamento comunitário e a sensibilizando o público em geral 
para a conservação da espécie. Caso as doações sejam parciais, 
o projeto de conservação em questão será implantado gradual-
mente, na medida das doações que forem efetuadas.

Em contrapartida, as pessoas físicas e/ou jurídicas que 
adotarem o papagaio-do-peito-roxo receberão o Selo “Amigo 
do Papagaio”, além do Selo do Programa Adote um Parque para 
uso em materiais de comunicação próprios, virtuais ou impres-
sos; terão seus nomes e/ou logomarcas aplicadas em artes digi-
tais geradas no âmbito do Projeto de Conservação do Papagaio 
do Peito Roxo no PE Campos do Jordão; além de poderem propor 
outras contrapartidas que sejam de seu interesse, a serem ava-
liadas pela Fundação Florestal, no âmbito da apresentação de 
suas propostas ao presente chamamento público.

O Estado de São Paulo, por meio da Fundação para a 
Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, 
ABRE o prazo de 60 dias úteis, contados da data de publicação 
deste Chamamento Público, para a apresentação propostas de 
doações de bens, serviços, insumos ou pecúnia para se Adoção 
do papagaio-de-peito-roxo, contendo a descrição dos itens a 
serem doados, bem como uma cópia do CPF ou CNPJ do doador. 
As propostas poderão ser encaminhadas por e-mail, ao endereço 
eletrônico nnp@fflorestal.sp.gov.br.

As propostas de doação, se aceitas, serão formalizadas 
mediante a celebração de Termos de Doação ou Patrocínio 

1995/1996, Che7460, Santo Andre/SP-SP, 
9Bd155253s5595020.

2920, Sandra Regina Bezerra, Fiat Palio Ed, 1997/1998, 
Cpw7187, Santos/SP-SP, 9Bd178016v0505846.

São Paulo, 05-05-2021.

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

 Comunicado
Resultados do Sorteio de Estipulação da Ordem de Con-

vocação dos Conteudistas Credenciados para Prestação de 
Serviços no Período Letivo de 2021, Conforme Publicado no D.O. 
em 08-05-2021

O Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo – Univesp, no âmbito do Edital de Chamamento 
002/2019: Credenciamento de Banco de Conteudistas da Uni-
vesp (D.O. de 14-09-2019), resolve:

1 - Fica apresentado, conforme Tabela 1, o resultado do sor-
teio para complementação da lista ordenada para chamamento 
de docentes credenciados visando a oferta de disciplinas do 
período letivo de 2021, conforme as regras publicadas no D.O. 
do dia 08-05-2021.

2 - Para fins do cálculo dos tickets dos Sorteios referentes 
ao Edital de Chamamento 002/2019 (D.O. de 14-09-2019), foi 
utilizado o "Gerador de Tickets" implementado em Python 
cujo código se encontra disponível no sítio de transparência 
da Univesp https://univesp.br/transparencia/credenciamento-de-
-docentes.

2.1 - O número utilizado como semente, conforme item 4.4 
da referida publicação foi: 4818

3 - Conforme estabelecido no item 8 do comunicado refe-
rente ao Edital de Chamamento 002/2019, publicado no D.O. 
no dia 08-05-2021, o resultado deste sorteio se limita exclusi-
vamente à complementação da(s) lista(s) citada(s) no item 1.2 
e não altera as demais regras de convocação e chamamento 
previstas no comunicado citado no mesmo item.

4 - A Tabela I apresentada corresponde a concatenação 
e consolidação do resultado do sorteio publicado no D.O. de 
06-10-2020, com o resultado do sorteio para complementação 
da lista ocorrido em 08-05-2021, conforme item 6 do comunica-
do publicado no D.O. do dia 08-05-2021.

5 - Conforme item 5.4 do Edital de Chamamento 002/2019 
fica estabelecido o prazo para recurso até as 17h do segundo dia 
útil após a publicação.

5.1 - Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Diretor 
Acadêmico, por meio eletrônico, através do e-mail autores@
univesp.br.

2881, Silas Batista Galdino, Honda Cg 125 Fan, 2008/2008, 
Dyo0376, Miracatu/SP-SP, 9C2jc30708r147341, Daniela Batista 
Galdino.

2886, Flavio Barbosa de Oliveira, Yamaha Ybr 125K, 
2008/2008, Ecr3807, Peruibe/SP-SP, 9C6ke092080209932, Diego 
Oliveira de Araujo.

2887, Raimunda Paixao de Santana, Jta Suzuki En125 Yes, 
2005/2005, Dlz7612, Praia Grande/SP-SP, 9Cdnf41lj5m005119.

2889, Alex Francisco Alves, Honda Cg 150 Fan Esi, 
2011/2011, Esy1612, Guaruja/SP-SP, 9C2kc1670br525322.

2891, Bruno Ricardo Pereira, Honda Cg 150 Titan Ks, 
2008/2008, Ece4750, Registro -Sp, 9C2kc08108r338537, Mau-
ricio de Sousa Silva.

2896, Marcelo Souza Oliveira, Honda Cg 125 Fan, 
2005/2006, Dov9686, Cubatao/SP-SP, 9C2jc30706r802466.

2900, Euzebio Marques da Silva, Fiat Uno Mille Ep, 1996/1996, 
Cet4135, Praia Grande/SP-SP, 9Bd146107t5784872rem.

2901, Sandro Francisco dos Santos, Fiat Uno Mille Sx, 
1997/1997, Cnw5602, Sao Vicente/SP-SP, 9Bd146028v5931524.

2902, Manuel Pereira da Mata, Fiat Uno Mille Smart, 
2001/2001, Dcd7683, Guaruja/SP-SP, 9Bd15808814274638.

2903, Sonia Regina Florindo da Silva, Ford Ka, 1997/1997, 
Cgv4120, Sao Vicente/SP-SP, 9Bfzzzgdavb018185.

2904, Terezinha Rodrigues do Monte, Fiat Uno S, 1989/1990, 
Cct0769, Santos/SP-SP, 9Bd146000k3525699, Igor Domingos 
da Rocha.

2905, Manoel Francisco dos Santos Neto, Fiat 
Palio Ex, 1999/2000, Csa4415, Taboao da Serra/SP-SP, 
9Bd178096y0924909, Sergio da Cruz Abbasi.

2906, Cicero Anderson L De Andrade, Fiat Palio Ex, 1998/1998, 
Cog6208, Ferraz de Vasconcelos/SP-SP, 9Bd178296w0617627.

2907, Alexandro da Silva Miranda, Gm Corsa Hatch Maxx, 
2006/2007, Dho9746, Diadema/SP-SP, 9Bgxh68607c146993, 
Banco Bradesco Sa.

2908, Andre da Silva Thimoteo, Fiat Uno Mille Ep, 1996/1996, 
Cek3032, Sao Bernardo do Campo/SP-SP, 9Bd146107t5724090, 
Cirlene Estevao de Oliveira.

2909, Franklin Tassio Moreira Leite, Fiat Palio Ed, 1996/1997, 
Chi7109, Sao Paulo/SP-SP, 9Bd178016t0142393, Karen Cintra 
Ricchmann.

2910, Fabiana Cristina de Oliveira, Ford Ka, 1997/1998, 
Cla3083, Sao Bernardo do Campo/SP-SP, 9Bfzzzgdavb542011.

2913, Jose Luiz de Oliveira, Vw Gol 1.0, 2007/2007, 
Dqw2630, Mongagua/SP-SP, 9Bwca05w67t122545.

2914, Nadir de Almeida Zambelli, Vw Fox 1.0, 2006/2007, 
Dtv3496, Praia Grande/SP-SP, 9Bwka05z474039759.

2918, Conceicao Maria dos Santos, Ford Fiesta, 2004/2004, 
Dmp2290, Sao Paulo/SP-SP, 9Bfzf10b548174382.

2919, Alberto Bechara Sathler de Araujo, Fiat Elba 
Weekend Ie,

Tabela I - Lista de conteudistas sorteados por disciplina
Código Disciplina Nº Habilitação Nome Completo Data Sorteio Ticket Posição
EES001 Engenharia de Software 0573/2020 Juliano Schimiguel 03-10-2020 93607671 1
EES001 Engenharia de Software 0819/2020 Lina Maria Garces Rodriguez 03-10-2020 261124719 2
EES001 Engenharia de Software 0386/2020 Alessandra Alaniz Macedo 03-10-2020 551729125 3
EES001 Engenharia de Software 0073/2021 Cléver Ricardo Guareis de Farias 08-05-2021 1714436430 4
SPM001 Metodologias para a pesquisa em Educação Matemática 0862/2020 Raquel Milani 03-10-2020 1469761506 1
SPM001 Metodologias para a pesquisa em Educação Matemática 0020/2021 Silvia Regina Vieira da Silva 08-05-2021 148187326 2

(Edital 2)

 INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

 FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A 
PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

 Comunicado
Edital de Chamamento 12/2021
Chamamento de Entidades da Sociedade Civil Organizada 

para Habilitação no Processo de Instituição do Conselho Con-
sultivo Integrado das Áreas de Proteção Ambiental Estaduais 
Campos do Jordão e Sapucaí-Mirim – Biênio 2021/2023

A Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do 
Estado de São Paulo – Fundação Florestal:

Considerando a Lei Federal 9.985, de 18-07-2000 que 
definiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - Snuc, 
as categorias de manejo e diretrizes para cada uma delas; e o 
Decreto Federal 4.340, de 22-08-2002 que as regulamentou;

Considerando o Decreto Estadual 60.302, de 27-03-2014, 
que institui o Sistema de Informação e Gestão de Áreas Protegi-
das e de Interesse Ambiental do Estado de São Paulo – Sigap e 
dá providências correlatas;

Considerando o Decreto Estadual 20.956, de 03-06-1983 
e a Lei Estadual 4.105, de 26-06-1984, que declaram área de 
proteção ambiental a região urbana e rural do Município de 
Campos do Jordão;

Considerando o Decreto Estadual 43.285, de 03-07-1998, 
que declara área de proteção ambiental as áreas urbanas e 
rurais dos municípios de São Bento do Sapucaí e Santo Antônio 
do Pinhal – Área de Proteção Ambiental Sapucaí-Mirim; e o Arti-
go 26° do Decreto Estadual 43.285/1998, que estabelece que 
as Áreas de Proteção Ambiental Estaduais Campos do Jordão e 
Sapucaí-Mirim devem dispor de um “Colegiado Gestor” único;

Considerando o Decreto Estadual 48.149. de 09-10-2003, 
que dispõe sobre a criação e funcionamento dos Conselhos Ges-
tores de Áreas de Proteção Ambiental no Estado de São Paulo; e

Considerando a Resolução SMA 88, de 01-09-2017, que 
dispõe sobre os procedimentos para a instituição dos Conselhos 
Consultivos 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 dá provi-
dências correlatas, convida:

As entidades da sociedade civil interessadas com atuação 
na região para efetuar o seu cadastramento para instituição do 
Conselho Consultivo das Áreas de Proteção Ambiental Estaduais 
Campos do Jordão e Sapucaí-Mirim, biênio 2021 – 2023.

1. O Conselho Consultivo será paritário e integrado por 
representantes, titulares e suplentes. A distribuição das vagas 
dos representantes da sociedade civil, por segmento, se dará 
da seguinte forma:

a) 1 representante de Organizações não governamentais 
(ONGs) ambientalistas;

b) 1 representante do Setor Privado ligado a atividades 
turísticas, econômicas e ambientais;

c) 1 representante de Cooperativas, sindicatos e trabalha-
dores da região;

d) 1 representante de Cooperativas, associações e profissio-
nais ligados ao ecoturismo;

e) 1 representante de Instituições de ensino e pesquisa;
f) 1 representante de Associações de moradores de Campos 

do Jordão;
g) 1 representante de Associações de moradores de São 

Bento do Sapucaí;
h) 1 representante de Associações de moradores de Santo 

Antônio do Pinhal;
i) 1 representante das Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural – RPPNs.
2. As entidades interessadas em indicar representante para 

o Conselho deverão efetuar o seu cadastramento no prazo de 30 
dias, utilizando o modelo de ficha de cadastro anexada a este 
edital, e apresentando os seguintes documentos:

I. Comprovação da localização da sede, representação ou 
atuação na região das APAs – municípios de Campos do Jordão, 
São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal;

II. Cópia do estatuto da instituição, devidamente registrado 
em cartório, anterior à data deste Edital;

III. Cópia da ata de eleição da diretoria atual;
IV. Ficha de cadastro preenchida pelo presidente ou diretor 

devidamente habilitado (Anexo I);
3. O cadastramento das entidades interessadas em repre-

sentar a sociedade civil organizada no citado Conselho ocorrerá, 
em até 30 dias, a partir da data de publicação deste Edital em 
Diário Oficial do Estado, nos seguintes endereços:

E-mail: apascj.sm@fflorestal.sp.gov.br
Av. Pedro Paulo, s/nº - Horto Florestal
CEP: 12460-000 – Campos do Jordão/SP
Fone: (12) 3663-1977
A/C Diego Lustre Gonçalves
4. O cadastro da entidade será protocolado no momento da 

entrega dos documentos no local citado acima.
5. Eventuais dúvidas quanto ao preenchimento das condi-

ções para o cadastramento de entidades serão dirimidas pela 
Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado 
de São Paulo, através do e-mail: apascj.sm@fflorestal.sp.gov.br 
ou telefone (12) 3663-1977 / (12) 999619-2199.

6. A Fundação para a Conservação e a Produção Florestal 
do Estado de São Paulo indeferirá o cadastramento de entidade 
que apresentar documentação incompleta ou desatender os 
requisitados previstos acima.

7. No caso de haver número maior de entidades da socie-
dade civil cadastradas por segmento para compor o Conselho 
Consultivo, será convocada reunião especialmente com finali-
dade de eleição das entidades cadastradas, conforme previsto 
nos §5º, 6º, 7º e 10° do artigo 6º da Resolução SMA 88/2017.

7.1. A reunião de eleição será constituída por representan-
tes legais das entidades cadastradas ou por seus procuradores 
devidamente habilitados, sendo presidida pelo gestor da Unida-
de de Conservação;

7.2. Poderão participar da eleição, um representante titular 
e respectivo suplente por entidade, para uma única vaga, devi-
damente identificado por meio de manifestação formal delegan-
do representação para os fins do presente Edital, e portando 
seus documentos de identificação;

7.3. Objetivando total paridade, transparência e equilíbrio, 
entre as diferentes competências e os diferentes interesses 
legítimos manifestos no colegiado, fica expressamente proibida 
a inscrição de entidade da sociedade civil organizada em cujo 
quadro diretivo figure servidor público vinculado a qualquer 
Órgão Público que integre o Conselho Consultivo Integrado das 
Áreas de Proteção Ambiental Estaduais Campos do Jordão e 
Sapucaí-Mirim ou instituição que com ele mantenha contrato de 
prestação de serviços.

8. O mandato dos membros do Conselho será de 2 anos, 
podendo ser renovado por igual período, e não será remunerado, 
sendo considerada atividade de relevante interesse público.

Diretoria Executiva, em 06-05-2021.
Anexo I
Ficha de Cadastro de Entidades da Sociedade Civil
Conselho Consultivo Integrado das Áreas de Proteção 

Ambiental Estaduais Campos do Jordão e Sapucaí-Mirim – Biê-
nio 2021/2023

1- Identificação da Instituição
Nome da Instituição:
Sigla:
Principais questões de interesse:
Segmento:
Comunidade científica ()
Organizações não governamentais ambientalistas com 

atuação comprovada
na região da unidade de conservação ()
Comunidade residente e do entorno ()
População tradicional ()
Proprietários de imóveis no interior da unidade ()
Trabalhadores atuantes na região ()
Setor privado atuante na região ()
Regiões/Municípios de atuação:


