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 Edital
Comunicado referente ao Edital de Chamamento 02/2019 

- Estipulação da ordem de convocação dos conteudistas cre-
denciados para prestação de serviços no período letivo de 2021

O Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo – UNIVESP, n com base no Edital de Chamamento 
Público 002/2019: Credenciamento de Banco de Conteudistas da 
UNIVESP (D.O. de 14-09-2019), resolve:

1 - Fica instituído o sorteio de conteudistas habilitados 
visando estabelecer a ordem de chamamento para contratação 
para a oferta de disciplinas do período letivo de 2021, conforme 
estabelecido no Termo de Referência disponível em https://uni-
vesp.br/transparencia/credenciamento-de-docentes.

1.1 - Serão consideradas no presente sorteio as disciplinas, 
ofertas e serviços listados na Tabela I.

1.1.1 - A lista indicada no item 1.1 tem caráter propositivo 
e depende de fechamento de oferta e disponibilidade orçamen-
tária, não ficando a UNIVESP obrigada a contratar conteudistas 
para todas as disciplinas e serviços listados.

1.2 - O efeito deste sorteio, para fins de convocação para 
prestação de serviços, terá validade apenas para a oferta de 
disciplinas conforme item 1, não sendo extensível seus efeitos 
para outros períodos.

Das Condições para Participação do Sorteio
2 - Poderão participar do sorteio os conteudistas que 

estiverem regularmente habilitados na disciplina a ser sorteada, 
conforme Edital de Chamamento Público 002/2019 de 14-09-
2019, alterado pelos comunicados publicados no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo em 22-02-2020 e 25-08-2020.

2.1 - Foram considerados habilitados para fins deste sorteio 
os conteudistas cuja habilitação estava vigente e a publicação 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo fora realizada até a 
data de publicação deste comunicado.

2.2 - Os conteudistas habilitados posteriormente à data 
deste sorteio poderão participar de sorteios subsequentes que 
poderão ser realizados em datas a serem fixadas oportuna-
mente.

2.3 - Estarão aptos a serem contratados para prestação de 
serviços nas ofertas de disciplinas do período indicado no item 1, 
todos os candidatos participantes do presente sorteio.

Das Regras de Funcionamento do Sorteio
3 - O sorteio será realizado tendo por base a Tabela II que 

contém a lista de disciplinas associadas aos respetivos candi-
datos habilitados.

3.1 - A Tabela II foi ordenada alfabeticamente por ordem 
de código de disciplina e, mantendo-se esta ordenação, foi 
secundariamente ordenada alfabeticamente pelo nome dos 
conteudistas habilitados.

3.2 - Em caso de divergências entre a Tabela II e os 
regramentos previstos no Chamamento Público 002/2019 e 
no presente comunicado, vigorará o previsto nos dois últimos, 
para fins de geração dos resultados de ordenação deste sorteio.

4 - Cada candidato receberá um número, doravante deno-
minado ticket, para cada disciplina em que se encontrar regu-
larmente habilitado.

4.1 - Cada candidato fará jus a um único ticket por dis-
ciplina.

4.2 - Os tickets serão gerados a partir de um Gerador Con-
gruente Linear, implementado em Python, dado pela fórmula x[i] 
= (a*x[i-1] + c) mod M, conforme descrito em Donald E. Knuth. 
1997. The Art of Computer Programming, Volume 2 (3rd Ed.): 
Seminumerical Algorithms. Addison-Wesley Longman Publishing 
Co, Inc, Boston, MA, USA.

4.3 - Os parâmetros utilizados para alimentar o algoritmo 
apresentado no item 4.1 serão os definidos na GNU C stan-
dard library (glibc), a saber: i = SEMENTE; M = (2^31)-1; a = 
1103515245; c = 12345

4.4 - Para efeito deste sorteio será utilizada como SEMENTE 
inicial o número vencedor (Winning Number) do sorteio do meio 
dia (Midday) da loteria Win4 (https://nylottery.ny.gov/win-4/
past-winning-numbers), administrada pelo estado de Nova York 
nos Estados Unidos, a ser realizado dia 14-11-2020.

4.5 - O número gerado pelo algoritmo previsto no item 4.2, 
a partir da SEMENTE obtida de acordo com o estabelecido no 
item 4.4, será o ticket do primeiro candidato listado na Tabela II.

4.6 - Para os demais habilitados, os tickets serão obtidos 
pelo mesmo algoritmo, tendo como SEMENTE o ticket do candi-
dato que aparece na posição imediatamente anterior na Tabela 
II, até que todos os candidatos listados nesta tabela tenham um 
ticket atribuído.

Do Sistema de Alocação de Conteudistas nas Disciplinas
5 - Após atribuição dos tickets, os habilitados em cada uma 

das disciplinas serão ordenados novamente, desta vez por ordem 
crescente de ticket, e serão convocados para prestar serviços 
nesta ordem, conforme demandas da UNIVESP.

5.1 - A primeira oferta prevista da disciplina será oferecida 
para o primeiro convocado e assim sucessivamente.

5.2 - Caso um conteudista não aceite uma determinada 
oferta, esta será oferecida ao próximo conteudista que ainda 
não tenha sido convocado para prestação de serviço naquela 
determinada disciplina.

5.3 - A UNIVESP poderá realizar sorteios visando comple-
mentar esta ordem de chamamento, nos mesmos moldes deste 
sorteio, cuja lista resultante deverá ser concatenada ao final das 
listas previamente geradas para o mesmo período letivo.

6 - Os tickets serão válidos apenas para a contratação das 
disciplinas no período letivo indicado nesta publicação, confor-
me especificado no item 1, ou até que todos os conteudistas 
ordenados por este edital sejam chamados, esgotando-se todas 
as opções para uma dada disciplina.

7 - 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.

7.1 - Caso um conteudista tenha sido habilitado e sele-
cionado pelo sorteio como primeiro colocado em mais de uma 
disciplina, o mesmo deverá optar para qual(is) disciplina(s) 
deseja prestar os serviços.

7.2 - Nas situações onde um conteudista tenha sido sele-
cionado pelo sorteio como o primeiro colocado em uma disci-
plina e, ao mesmo tempo, seja o único habilitado em outra(s) 
disciplina(s), o caso será analisado pela diretoria acadêmica 
que, conforme item 6.6.1 do Edital de Chamamento Público 
002/2019, poderá acatar o acúmulo além do limite estabelecido 
no item 7.

7.3 - Caso o primeiro selecionado em uma determinada 
disciplina decline da contratação, o segundo colocado pelo 
sorteio, na mesma disciplina, será convocado para a prestação 
dos respectivos serviços e assim sucessivamente.

8 - Conforme previsto nos itens 6.5 e 6.5.1 do Edital de 
Chamamento Público 02/2019, o conteudista que tiver tido 
um número maior de oportunidades de prestar serviços em 
uma dada disciplina do que os demais participantes do sorteio, 
dentro de uma dada habilitação, não poderá ser novamente 
convocado para esta dada disciplina, até que sejam esgotadas 
as opções de credenciados que ainda não tenham tido igual 
oportunidade de prestar serviços naquela disciplina.

8.1 - É considerado como uma oportunidade, a convocação 
para prestação de serviços em uma determinada disciplina, 
independentemente de sua aceitação por parte do conteudista.

8.2 - Os efeitos do item 8 acima não são extensíveis à duas 
habilitações distintas.

8.3 - Esgotadas as possibilidades de conteudistas que 
somem uma quantidade menor de oportunidades do que a dos 
demais pares, aqueles com o número de oportunidades imedia-

subsequente à publicação do ato no Diário Oficial do Estado, 
no período das 09h às 12h e das 14h às 17h, para assinatura 
do Contrato 070/2020, Pregão Eletrônico: 011/2020, Processo: 
2842438/2019 - Serviços de Engenharia para recuperação 
da estrutura metálica das fachadas e reparo da cobertura da 
FACULDADE DE TECNOLOGIA VICTOR CIVITA, situada na Rua 
Antônio de Barros, 800, com a Rua Melo Freire, 106, Tatuapé, 
São Paulo/SP.

 Convocação
Convocamos o representante legal da empresa BSG Ser-

viços e Soluções Ltda-EPP, Valdercir dos Santos Silva, para 
comparecer no prazo de 05 dias úteis, a contar desta publicação, 
à Rua dos Andradas, 140 – São Paulo – SP, para apresentação 
da complementação da Caução do Contrato 074/2018, pregão 
048/2018, referente ao reajuste contratual com base no índice 
de janeiro de 2020, referente ao prestação de serviços de con-
trole, operação e fiscalização de portarias e edifícios. A empresa 
deverá providenciar a complementação da apólice no valor de 
R$ 408,25 correspondentes a 5% do valor deste termo aditivo 
de reajuste referente à caução do contrato, como garantia de 
sua perfeita execução.

 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

 Comunicado
Edital de Chamamento 002/2019 - Convocação dos Conteu-

distas Sorteados para Prestação de Serviços no Período Letivo 
de 2021, Conforme Resultado Publicado no D.O. de 06-10-2020

O Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo - Univesp, no âmbito de suas atribuições estatutá-
rias, estabelecidas pelo Decreto 58.438 de 9 de outubro de 2012, 
e com base no Edital de Chamamento 002/2019: Credenciamen-
to de Banco de Conteudistas da Univesp (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 03-10-2020), 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 06-10-2020.

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 03-10-2020 
e resultado publicado no D.O. do dia 06-10-2020, 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, 
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 regi-
me de exclusividade com Instituição de Ensino, deverá declarar, 
no momento do aceite, conforme modelo citado no item 2.1, 
a existência 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 5 dias a 
partir da data de disponibilização do mesmo ao conteudista 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.

Tabela I - Lista de conteudistas convocados
Código Disciplina Oferta Nº Habilitação Nome Ticket
EEE001 Microeletrônica 2021b1 0065/2020 Antonio Carlos Seabra 1413217277

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 Será desclassificado e automaticamente excluído do 

processo seletivo o candidato que:
a) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em 

quaisquer das etapas da seleção;
b) Não apresentar toda a documentação requerida nos 

prazos e condições estipuladas neste Edital;
c) Não confirmar a sua participação no Programa, na data 

especificada neste edital, no caso de ser selecionado;
d) Não comparecer a quaisquer das etapas do processo 

seletivo nas datas e horários previstos.
12.2 Os resultados parciais, assim como outros comuni-

cados que se façam necessários, serão divulgados na página 
eletrônica https://site.hcrp.usp.br/residencia-multiprofissional/

12.3 Os candidatos deverão comparecer à etapa da seleção 
munidos de documento oficial de identidade com foto e caneta 
esferográfica.

12.4 Correio eletrônico: coremu@hcrp.usp.br;
12.5 Poderá ser baixado pela internet o seguinte docu-

mento:
- Formulário eletrônico para desconto de inscrição (Anexo 

II deste edital).
12.6 A Comissão de Seleção planejou alternativas de aces-

sibilidade para candidatos portadores de deficiência motora. 
Caso outra seja a deficiência, o candidato deverá entrar em 
contato por e-mail.

12.7 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela 
Coordenação de Processo Seletivo dos Programas de Residência 
Multiprofissional do HCFMRP-USP.

12.8 Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reco-
nhece e aceita as normas estabelecidas neste Edital.

13. DO CRONOGRAMA
As datas de realização das inscrições, das etapas do proces-

so seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados, 
constam da tabela abaixo:

área profissional para verificação da compatibilidade de sua 
deficiência com o exercício da sua área profissional.

11.4 Caso a perícia conclua pela inaptidão, dentro de 5 
dias, desde que requerido pelo candidato, constituir-se-á junta 
médica para nova inspeção, da qual participarão um profissional 
indicado pelo interessado, um pelo Núcleo Docente Assistencial 
Estruturante do Programa de Residência Multiprofissional e um 
pelo Departamento.

11.5 A junta referida no subitem anterior apresentará con-
clusão no prazo de 5 dias, da qual não caberá recurso.

11.6 Os candidatos aprovados e matriculados deverão 
entrar em exercício no dia 01-03-2021, sob pena de serem 
considerados desistentes.

11.7 Os candidatos que não se apresentarem para a 
matrícula na data determinada (27/01/21) serão considerados 
desistentes.

11.8 Em caso de desistência, desligamento ou abandono do 
Programa por residente do primeiro ano, a vaga poderá ser pre-
enchida até trinta dias após o início do programa, observando-se 
a ordem de classificação, em conformidade com o estabelecido 
na Resolução n. 3, de 16-04-2012, da Comissão Nacional de 
Residência Multiprofissional em Saúde.

11.9 Caso as vagas de uma área profissional não sejam 
totalmente preenchidas pelos candidatos nela inscritos como 
primeira opção, os candidatos da mesma área profissional 
que selecionaram, no ato da inscrição, como segunda opção o 
outro programa de residência multiprofissional do HCFMRP-USP 
(Urgência e Emergência ou Atenção ao Câncer) poderão ser 
convocados respeitando a sequência de classificação na área 
profissional escolhida como primeira opção.

11.10 A inexatidão das afirmativas ou a irregularidade/falta 
de documentos, ainda que verificada posteriormente, eliminará 
o candidato do processo seletivo, anulando-se todos os atos 
decorrentes da inscrição.

DATA ETAPA HORÁRIO

De 16-11-2020 a 04-12-2020 Inscrições Das 00h do dia 16-11-2020 às 17h do dia 04-12-2020
06/01/2021 Envio de Comprovante de Inscrição por e-mail A partir das 16h do dia 06/01/21
18/01/2021 Avaliação Escrita Das 13h às 17hhs

Local: Faculdade Anhanguera (Av. Eduardo Andréia Matarazzo, 891-Ribeirão Preto)
18/01/2021 Divulgação do Gabarito A partir das 20h

No site: https://site.hcrp.usp.br/residencia-multiprofissional/
20/01/2021 Término do período de apresentação de recursos Prova Escrita. Término do período de envio de recurso às 18h do dia 20/01/21
22/01/2021 Divulgação do resultado e Publicação do deferimento/indeferimento dos recursos A partir das 20h. Consultar página eletrônica: https://site.hcrp.usp.br/residencia-multiprofissional/
27/01/2021 Matrícula dos aprovados no processo seletivo Das 10h às 14h

Local: RH-residênciasHospital das Clínicas da Faculdade de Medicina –SP- Ribeirão Preto- CAMPUS
01/03/2021 Recepção dos residentes 8h - local: Ceaps, 2ºandar do HCFMRP-USP
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Anexo II
MODELO DA DECLARAÇÃO PARA CANDIDATO DESEMPRE-

GADO (ESTUDANTE) - Lei Estadual 12.782/2007
NOME:
RG:
CPF:
ENDEREÇO COMPLETO:
DECLARO, sob pena das sanções cabíveis e para fins de con-

cessão de redução de pagamento do valor da taxa de inscrição, 
prevista na Lei 12.782/2007, que me encontro na condição de 
desempregado(a).

Local e Data
_____________________________________
Assinatura do candidato
(conforme o documento de identidade)
OBS: O candidato deverá, quando da inscrição, encaminhar 

eletronicamente, como anexo, digitalizado em formado PDF, 
além da presente declaração, certidão ou declaração expedida 
pela escola de origem de que frequenta, no período da inscrição, 
curso de graduação ou de pós-graduação.

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 Convocação
Convocamos o representante legal da empresa I. A. BUENO 

INSTALAÇÕES & MANUTENÇÕES EIRELI, para comparecer no 
prazo de 05 dias úteis na Administração Central, à Rua dos 
Andradas 140, Santa Ifigênia, São Paulo/SP, contados do dia 
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OBS: O patrocinador poderá apresentar um layout próprio 
para a camiseta, que deverá conter ao menos as logomarcas do 
Peia, da Fundação Florestal, e com as informações PROGRAMA 
DE VOLUNTARIADO e nº da turma de voluntários.

- Mochilas – Quantidade mínima: 20 UNIDADES; Mochila 
saco em poliéster cor preta, com bolso frontal de malha com 
zíper, que será fornecida à(ao) voluntária(o) para desenvol-
vimento das atividades; Logo da Unidade e do patrocinador, 
tamanho 5x6cm cada, em sublimação;

- Bonés – Quantidade mínima: 20 UNIDADES; Boné em 
poliéster, cor verde, que será fornecido à(ao) voluntária(o) para 
desenvolvimento das atividades. Estampas em sublimação. 
FRENTE: Logotipo Peia; LATERAL ESQUERDA: “VOLUNTARIA-
DO”; LATERAL DIREITA: Logotipo do patrocinador.

- Lycras (tamanhos P, M, G e GG) – Quantidade mínima: 
20 UNIDADES; Lycra de manga comprida, cor verde, que será 
fornecida à(ao) voluntária(o) para o desenvolvimento das ativi-
dades. Layout (estampas em serigrafia, 1 cor, branca) - FRENTE: 
“PROGRAMA DE VOLUNTARIADO” (altura do peito) Logo Peia 
(abaixo); COSTAS: “TURMA ...” (número da turma a ser forneci-
do pela gestão do Peia); MANGAS: Logo do Patrocinador;

- Repelente – Quantidade mínima: 20 UNIDADES; Repelente 
para o voluntariado durante o período de atividades no parque;

- Protetor solar – Quantidade mínima: 20 UNIDADES; Pro-
tetor solar para o voluntariado durante o período de atividades 
no parque;

- Papel sulfite A4 reciclado – Quantidade mínima: 1 RESMA; 
Papel para impressão de planilhas diárias de monitoramento e 
materiais de estudo, para o voluntariado durante o período de 
atividades no parque;

- Toner para impressora – Quantidade mínima: 1 UNIDADE; 
Tinta para impressão dos materiais de trabalho para 3 turmas do 
voluntariado durante as atividades no parque OU impressão dos 
materiais em quantidade suficiente;

- Lápis grafite com ponta de borracha– Quantidade mínima: 
20 UNIDADES; Lápis para anotação de dados coletados para o 
voluntariado durante as atividades no parque;

- Caneta esferográfica azul – Quantidade mínima: 20 
UNIDADES; Caneta para anotação de dados coletados para o 
voluntariado durante as atividades no parque;

- Máscara em tecido - Quantidade mínima: 120 UNIDADES; 
Máscaras objetivando evitar a disseminação do NovoCorona-
vírus (COVID-19), Mínimo de 6 (seis) itens por voluntário, para 
facilitar as trocas necessárias e a lavagem das máscaras;

- Frascos de Álcool em gel - Quantidade mínima: 40 UNIDA-
DES de 500 ml; Álcool em gel objetivando evitar a disseminação 
do NovoCoronavírus (COVID-19); Mínimo de 2 (dois) potes por 
voluntário.

5. CONTRAPARTIDAS AO PATROCINADOR:
O voluntariado do Peia já é um programa bem consolidado, 

recebendo mais de 500 (quinhentas) inscrições por ano. Durante 
os meses de realização, o parque recebe, em média, 20.000 
visitantes, que entram em contato com estes voluntários e as 
atividades oferecidas por eles.

Como contrapartida aos materiais e equipamentos a serem 
doados para o Programa de Voluntariado do Peia, o patroci-
nador:

- terá a oportunidade de promover sua marca por meio da 
inserção de seu logotipo nos materiais a serem doados (banners, 
camisetas, lycras, bonés, adesivos etc.). As artes deverão ser 
previamente aprovadas pelo Setor de Comunicação da Fundação 
Florestal;

- será sempre destacado como apoiador do parque, da Fun-
dação Florestal e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) definidos pela ONU, desde o briefing feito aos visitantes 
pela equipe da Unidade e pelos voluntários;

- terá a divulgação diária de sua logomarca nas publicações 
em redes sociais do Peia, durante o mês de janeiro de 2021;

- exclusivamente para o patrocínio de 100% do Programa 
de Voluntariado (atendendo a todos os materiais e equipamen-
tos constantes no item 4 deste Chamamento), haverá a isenção 
de cobrança de 50 ingressos, com agendamento de visita por 
até 12 meses, contados a partir da assinatura do Termo de 
Doação/Patrocínio;

- poderá divulgar em seus canais de comunicação o objeto 
do patrocínio, sendo disponibilizado ao patrocinador um selo 
de participação do Programa de Parcerias (“Adote um Parque”), 
conforme disposto no artigo 5º, § 3º, da 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

(https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/funda-
caoflorestal/2019/05/portaria-normativa-ff-de-no-306-2019/).

6. PÚBLICO ALVO DESTE CHAMAMENTO:
Pessoas físicas e jurídicas (empresas privadas, associações, 

organizações não governamentais etc.) que pretendam apoiar 
a Fundação Florestal e o Parque Estadual da Ilha Anchieta no 
Programa de Voluntariado desta Unidade.

7. PROPOSTAS DE PATROCÍNIO:
Os interessados devem apresentar as propostas de patro-

cínio por e-mail, ao endereço eletrônico nnp@fflorestal.sp.gov.
br. Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas a este mesmo 
endereço de e-mail.

O prazo para apresentação de propostas é de 15 dias úteis, 
a contar da publicação deste Chamamento no Diário Oficial do 
Estado e no site da Fundação Florestal.

As propostas de doação podem contemplar todos os itens 
dispostos no item 4 ou parte deles.

Referidas propostas serão analisadas pela Fundação Flo-
restal e, se pertinentes ao objetivo do presente Chamamento 
Público, serão formalizadas por Termo de Doação, com base 
na Portaria FF/DE 306/2019. O patrocinador, se pessoa jurísica, 
deverá apresentar cópia do contrato social/estatuto social e 
cópia de documento pessoal com foto do representante legal 
que irá assinar o termo. Se pessoa física, deverá apresentar cópia 
do documento pessoal com foto.

A parceria se enquadra no âmbito da Lei Federal 9.985 
de 19-07-2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza – SNUC, e estabelece critérios e 
normas para a criação, implantação e gestão das Unidades de 
Conservação, em especial o artigo 11, que prevê que os parques 
têm, dentre seus objetivos, desenvolver atividades de educação 
e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natu-
reza e de turismo ecológico.

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ÁREA DE CONSULTORIA GERAL

 PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES
 Comunicado
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Processo SAP 873/2018 - GDOC: 1000726-515048/2018
Indiciadas: C.C.F.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. 66, a saber: Fls. 64/64-verso: recebo a Defesa Prévia encami-
nhada por meio eletrônico (fls. 63), sem matéria preliminar a ser 
analisada e com rol de 03 testemunhas, uma delas em comum 
com a Administração. Levando em consideração a existência 
da pandemia do Covid-19 (Coronavírus), designo audiência de 
instrução por meio de Videoconferência, no Sistema Microsoft 
Teams, para o dia 09-12-2020, às 13h30, para oitiva das tes-

atuação de voluntários para auxiliar na gestão e manejo das 
Unidades de Conservação, fortalecendo o modelo de gestão 
participativa, estimulando o exercício da cidadania e contri-
buindo para a conservação do patrimônio ambiental e cultural 
das Unidades.

O voluntário obtém um crescimento profissional significa-
tivo, uma que vez que entende a dinâmica de funcionamento 
de uma Unidade de Conservação desde a gestão até serviços 
básicos, como limpeza e organização. Isso sem falar no cresci-
mento pessoal, uma vez que o voluntário convive com diferentes 
pessoas, de idades distintas, formações e experiências de vida, 
permitindo uma troca de conhecimentos muito rica.

O Parque Estadual Ilha Anchieta (Peia) é uma Unidade de 
Proteção Integral criada desde 1977 e está entre as 10 Unidades 
de Conservação mais visitadas do Estado de São Paulo, com 
uma visitação média de 45.000 pessoas por ano, sendo que 
cerca de 20.000 visitantes concentram-se nos meses de janeiro 
e fevereiro.

O Programa de Voluntariado do Peia é permanente, ocorren-
do ao longo do ano por meio de atividades individuais, presen-
ciais e à distância. Nos meses de janeiro, fevereiro e julho, o Peia 
recebe 3 turmas com cerca de 20 voluntários cada, totalizando 
cerca de 60 voluntários por ano atuando na Unidade.

Nos últimos 5 anos, a Unidade contou com cerca de 200 
voluntários, divididos em 16 turmas diferentes, com representan-
tes de diversos estados do país, em ordem crescente: São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná, Amazonas, 
Espirito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul.

A maioria desses voluntários está cursando ou é formado 
em ciências biológicas, oceanografia, geografia, ecologia, biolo-
gia marinha, gestão ambiental, medicina veterinária, engenharia 
ambiental e engenharia florestal; além de alguns outros exem-
plos de agroecologia, administração de empresas, agronomia, 
biotecnologia, ciências da natureza, engenharia de pesca, 
engenharia mecânica, geologia, história, produção pesqueira, 
química, turismo e zootecnia.

Os resultados diretos e indiretos do Programa de Volun-
tariado são inúmeros: parte desses voluntários contribui com 
a divulgação do Programa de Voluntariado do Peia em suas 
universidades, sendo que a Unidade atualmente recebe cerca 
de 500 (quinhentas) inscrições por ano; outros voluntários retor-
nam à Unidade para outras formas de voluntariado ou como 
pesquisadores, realizando projetos que têm contribuído para a 
gestão da Unidade.

Desta forma, em caráter experimental, o objetivo deste 
Chamamento é buscar patrocinadores que possam, no âmbito 
do Programa de Parcerias com a Iniciativa Privada (denominado 
“Adote um Parque”), criado pela Portaria Normativa FF/DE 
306/2019, adotar a Turma 17 do Programa de Voluntariado 
do Parque Estadual Ilha Anchieta, disponibilizando materiais e 
equipamentos necessários para a estadia desses 20 voluntários 
na Unidade, bem como para a realização das atividades de 
voluntariado durante o mês de janeiro 2021. Os materiais e 
equipamentos a serem patrocinados estão descritos no item 4 
deste Chamamento.

Mais informações sobre o programa Adote um Parque estão 
disponíveis no seguinte link: https://www.infraestruturameioam-
biente.sp.gov.br/fundacaoflorestal/adote-um-parque/

2. OBJETIVO DO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO:
O Programa de Voluntariado do Peia tem como objetivo pro-

porcionar experiências aos interessados no processo de planeja-
mento e gestão de Unidades de Conservação, além de fortalecer 
as ações do parque nos diversos programas de manejo.

Sendo assim, o programa tem como objetivos específicos: 
aprimorar o planejamento e manejo de Áreas Naturais Protegi-
das, através de vivências locais; instrumentalizar a participação 
social no processo de gestão de Unidades de Conservação; 
promover maior aproximação entre o parque e o universo 
acadêmico; fortalecer as ações do parque de planejamento e 
monitoramento das atividades de gestão.

3. AÇÕES PREVISTAS PARA O PROGRAMA DE VOLUNTA-
RIADO:

A Turma 17 de voluntários acontecerá em janeiro, no mês de 
maior visitação. Por isso, a maioria das atividades desenvolvidas 
serão relacionadas ao uso público e contato com os visitantes.

Haverá uma capacitação, para que os voluntários se fami-
liarizem com as atividades desenvolvidas, além de palestras 
oferecidas por parceiros do Peia ao longo do programa. Das 
atividades de uso público e apoio à visitação realizadas pelos 
voluntários, destacam-se: apoio aos monitores no receptivo 
dos visitantes; roteiro histórico-cultural; monitoramento das 
praias (levantamento de dados e abordagem dos visitantes); 
controle de acesso às Trilhas do Engenho e da Restinga; acom-
panhamento de visitantes em trilhas interpretativas, tais como 
Engenho e Restinga; controle de acesso e acompanhamento 
ao Aquário Natural; monitoramento de resíduos e impactos da 
visitação pública; monitoria na Tenda Oceano e aplicação de 
questionários.

Em dias em que não há visitação intensa, os voluntários 
voltam seus esforços para outras atividades como: manutenção 
de trilhas e estruturas; apoio ao Programa de Pesquisa e elabo-
ração de projetos.

4. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM PATROCINADOS 
PARA O PROGRAMA DE VOLUNTARIADO:

- Notebooks – Quantidade mínima: 1 UNIDADE; Equi-
pamento para realização das atividades do Programa de 
Voluntariado;

- Pendrives – Quantidade mínima: 2 UNIDADES; Equipamen-
to para realização das atividades do Programa de Voluntariado;

- Pranchetas – Quantidade mínima: 20 UNIDADES; Equi-
pamento para realização das atividades do Programa de 
Voluntariado;

- Adesivos Patrocinador – Quantidade mínima: 20 UNI-
DADES; Adesivos em vinil tamanho 5x6 cm, com logomarca 
do Patrocinador para fixação em materiais permanentes e 
reposição;

- Luvas de segurança (látex) – Quantidade mínima: 60 
UNIDADES; Luvas para desenvolvimento de atividades de manu-
tenção e mutirões de limpeza de praias;

- Luvas de segurança (malha tricotada) – Quantidade míni-
ma: 20 UNIDADES; Luvas para desenvolvimento de atividades de 
manutenção e mutirões de limpeza de praias;

- Óculos de proteção (Equipamento de Proteção Individual 
- EPI) – Quantidade mínima: 20 UNIDADES; Óculos de proteção 
para desenvolvimento de atividades de manutenção;

- Banner – Quantidade mínima: 3 UNIDADES; Banner para 
divulgar o Programa de Voluntariado e o patrocinador, para ficar 
em exposição no Centro de Visitantes do Peia e outros locais a 
serem definidos pela gestão da Unidade; Banner de lona, tama-
nho 100x200cm. O layout será encaminhado posteriormente 
pela gestão do Peia;

- Alimentação – Quantidade mínima: 1.800 REFEIÇÕES 
(PESSOA/DIA); Alimentação para 20 pessoas, durante 30 (trinta) 
dias, considerando café-da-manhã, almoço e jantar durante o 
período de atividades no parque;

- Gás de cozinha – Quantidade mínima: 3 BOTIJÕES;
- Transporte terrestre – Quantidade mínima: 20 PASSAGENS 

(IDA E VOLTA/PESSOA); Transporte para 20 pessoas, conside-
rando os trajetos São Paulo x Ubatuba e Ubatuba x São Paulo;

- Camisetas (tamanhos P, M, G e GG) – Quantidade mínima: 
40 UNIDADES; Camiseta com logo da Unidade e patrocinador, 
para desenvolvimento das atividades; Camiseta na cor branca, 
que será fornecida à(ao) voluntária(o); 100% algodão cru e 
sem tingimento. Layout (estampas em serigrafia) - FRENTE: 
“PROGRAMA DE VOLUNTARIADO” (altura do peito); Logo Peia 
(3 cores, abaixo); COSTAS: “TURMA ...” (número da turma a ser 
fornecido pela gestão do Peia, 1 cor); Logo Fundação Florestal (2 
cores, abaixo) MANGAS: Logo do patrocinador (cores a definir);

Dos valores para contratação
11 - Conforme estabelecido no item 6.4 do Edital de Cha-

mamento Público 002/2019, os valores pagos pelos serviços de 
autoria e acompanhamento de oferta de disciplinas seguirão 
a tabela vigente, aprovada de acordo com o estatuto e o regi-
mento interno da Universidade Virtual do Estado de São Paulo 
– UNIVESP, disponível no endereço eletrônico: http://univesp.br/
transparencia/credenciamento-de-docentes.

tamente superior serão chamados de acordo com a ordenação 
do sorteio e assim sucessivamente.

9 - Os resultados deste sorteio serão divulgados no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo, bem como no portal de trans-
parência da UNIVESP no link: https://univesp.br/transparencia/
credenciamento-de-docentes.

10 - A participação neste sorteio não resulta em obriga-
toriedade de convocação ou contratação para as disciplinas 
listadas na Tabela I.

Tabela I - Lista de disciplinas, ofertas e serviços previstos
Código Disciplina Oferta Roteiros de Aprend. Video aulas Elaboração atividades Elaboração questões Acomp. Valor
COM200 Formação Profissional em Computação 2021b1 8 8-14 Tipo 1 (\>48) 48 Bimestral R$ 29.200,00
COM210 Sistemas Computacionais 2021b1 8 11-21 Tipo 1 (\>48) 48 Bimestral R$ 33.400,00
COM330 Interface Humano-Computador 2021b4 8 11-21 Tipo 1 (\>48) 48 Bimestral R$ 33.400,00
EDU310 Letramento em LIBRAS para professores 2021b3 8 11-21 Tipo 2 (\>24) 48 Bimestral R$ 31.000,00
EDU500 Educação Especial e LIBRAS 2021b2 0 0 Tipo 2 (\>24) 48 Bimestral R$ 13.600,00
EDU500 Educação Especial e LIBRAS 2021b4 0 0 Tipo 2 (\>24) 48 Bimestral R$ 13.600,00
LIN300 Linguagem e Significação 2021b2 8 11-21 Tipo 2 (\>24) 48 Bimestral R$ 31.000,00
LIN300 Linguagem e Significação 2021b4 0 0 Tipo 2 (\>24) 48 Bimestral R$ 13.600,00
SMD001 Modelos pedagógicos em Educação a distância 2021b2 8 11-21 Tipo 2 (\>24) 48 Bimestral R$ 31.000,00
SMD001 Modelos pedagógicos em Educação a distância 2021b4   Tipo 2 (\>24) 48 Bimestral R$ 13.600,00
TAE501 Tópicos Avançados em Engenharia de Produção I 2021b1 0 0 Tipo 2 (\>24) 48 Bimestral R$ 13.600,00
TAE502 Tópicos Avançados em Engenharia de Produção II 2021b2 0 0 Tipo 2 (\>24) 48 Bimestral R$ 13.600,00
TCC440 Trabalho de Conclusão de Curso para Licenciatura em Letras 2021s2 7 1-7 0 0 Semestral R$ 21.200,00
TPL503 Projeto Integrador para Licenciatura III 2021s1 7 1-7 0 0 Semestral R$ 21.200,00
TPL503 Projeto Integrador para Licenciatura III 2021s2 0 0 0 0 Semestral R$ 12.800,00
TPL504 Projeto Integrador para Licenciatura IV 2021s2 7 1-7 0 0 Semestral R$ 21.200,00

Tabela II - Lista de conteudistas habilitados e identificados por disciplina
Código Disciplina Número Habilitação Nome Completo
COM200 Formação Profissional em Computação 900/2020 Alessandra Alaniz Macedo
COM210 Sistemas Computacionais 901/2020 Alessandra Alaniz Macedo
COM330 Interface Humano 899/2020 Alessandra Alaniz Macedo
EDU310 Letramento em LIBRAS para professores 903/2020 Bruno Jose Betti Galasso
EDU310 Letramento em LIBRAS para professores 925/2020 Karina Soledad Maldonado Molina
EDU500 Educação Especial e LIBRAS 965/2020 Bruno Jose Betti Galasso
EDU500 Educação Especial e LIBRAS 941/2020 Mara Aparecida de Castilho Lopes
EDU500 Educação Especial e LIBRAS 954/2020 Vera Lucia Messias Fialho Capellini
LIN300 Linguagem e Significação 919/2020 Érica Luciene Alves de Lima
LIN300 Linguagem e Significação 959/2020 Vinícius Massad Castro
SMD001 Modelos pedagógicos em Educação a distância 894/2020 Adriana Aparecida de Lima Terçariol
SMD001 Modelos pedagógicos em Educação a distância 928/2020 Keite Silva de Melo
SMD001 Modelos pedagógicos em Educação a distância 949/2020 Thaís Cristina Rodrigues Tezani
TAE501 Tópicos Avançados em Engenharia de Produção I 916/2020 Eduardo Ferro dos Santos
TAE501 Tópicos Avançados em Engenharia de Produção I 952/2020 Valerio Antonio Pamplona Salomon
TAE502 Tópicos Avançados em Engenharia de Produção II 917/2020 Eduardo Ferro dos Santos
TAE502 Tópicos Avançados em Engenharia de Produção II 953/2020 Valerio Antonio Pamplona Salomon
TCC440 Trabalho de Conclusão de Curso para Licenciatura em Letras 895/2020 Adriana Aparecida de Lima Terçariol
TCC440 Trabalho de Conclusão de Curso para Licenciatura em Letras 920/2020 Érica Luciene Alves de Lima
TCC440 Trabalho de Conclusão de Curso para Licenciatura em Letras 960/2020 Vinícius Massad Castro
TPL503 Projeto Integrador para Licenciatura III 896/2020 Adriana Aparecida de Lima Terçariol
TPL503 Projeto Integrador para Licenciatura III 929/2020 Keite Silva de Melo
TPL503 Projeto Integrador para Licenciatura III 945/2020 Taitiâny Karita Bonzanin
TPL504 Projeto Integrador para Licenciatura IV 897/2020 Adriana Aparecida de Lima Terçariol
TPL504 Projeto Integrador para Licenciatura IV 946/2020 Taitiâny Karita Bonzanin
TPL504 Projeto Integrador para Licenciatura IV 950/2020 Thaís Cristina Rodrigues Tezani

TPL504 Projeto Integrador para Licenciatura IV 
955/2020 Vera Lucia Messias Fialho Capellini

 Comunicado
Referente ao Edital de Chamamento 02/2019 – Estipulação 

da Ordem de Convocação dos Conteudistas Credenciados para 
Prestação de Serviços no Período Letivo de 2021

O Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo – Univesp, no âmbito de suas atribuições estatu-
tárias, estabelecidas pelo Decreto 58.438 de 9 de outubro de 
2012, e com base no Edital de Chamamento Público 002/2019: 
Credenciamento de Banco de Conteudistas da Univesp (D.O. de 
14-09-2019), resolve:

1 - Fica instituído o sorteio de conteudistas habilitados 
visando complementar a ordem de chamamento para contrata-
ção de oferta de disciplinas do período letivo de 2021, conforme 
estabelecido no Termo de Referência disponível em https://
univesp.br/transparencia/credenciamento-de-docentes.

1.1 - Serão consideradas no presente sorteio as disciplinas, 
ofertas e serviços listados na Tabela I.

1.1.1 - A lista indicada no item 1.1 tem caráter propositivo 
e depende de fechamento de oferta e disponibilidade orçamen-
tária, não ficando a Univesp obrigada a contratar conteudistas 
para todas as disciplinas e serviços listados.

1.2 - Este sorteio complementará a “Tabela 1 - Lista de 
conteudistas sorteados por disciplina” publicada no D.O. de 
06-10-2020 e terá validade apenas para a oferta de disciplinas 
previstas no sorteio citado, elencadas na Tabela 1 do presente 
comunicado, não sendo extensível seus efeitos para outras 
disciplinas ou períodos.

Das Condições para Participação do Sorteio
2 - Poderão participar do sorteio os conteudistas que 

estiverem regularmente habilitados na disciplina a ser sorteada, 
conforme item 5.2 do Edital de Chamamento Público 002/2019 
de 14-09-2019, alterado pelos comunicados publicados no Diá-
rio Oficial do Estado de São Paulo em 22-02-2020 e 25-08-2020, 
que não componham as listas citadas no item 1.2.

2.1 - Foram considerados habilitados para fins deste sorteio 
os conteudistas cuja habilitação estava vigente e a publicação 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo fora realizada até a 
data de publicação deste comunicado.

2.2 - Os conteudistas habilitados posteriormente à data 
deste sorteio poderão participar dos sorteios subsequentes 
que poderão ser realizados em datas a serem fixadas oportu-
namente.

2.3 - Estarão aptos a serem contratados para prestação de 
serviços nas ofertas de disciplinas do período indicado no item 1, 
todos os candidatos participantes do presente sorteio.

Das Regras de Funcionamento do Sorteio
3 - O sorteio será realizado tendo por base a Tabela II que 

contém a lista de disciplinas associadas aos respetivos candi-
datos habilitados.

3.1 - A Tabela II foi ordenada alfabeticamente por ordem 
de código de disciplina e, mantendo-se esta ordenação, foi 
secundariamente ordenada alfabeticamente pelo nome dos 
conteudistas habilitados.

3.2 - Em caso de divergências entre a Tabela II e os 
regramentos previstos no Chamamento Público 002/2019 e 
no presente comunicado, vigorará o previsto nos dois últimos, 
para fins de geração dos resultados de ordenação deste sorteio.

4 - Cada candidato receberá um número, doravante deno-
minado ticket, para cada disciplina em que se encontrar regu-
larmente habilitado.

4.1 - Cada candidato fará jus a um único ticket por dis-
ciplina.

4.2 - Os tickets serão gerados a partir de um Gerador Con-
gruente Linear, implementado em Python, dado pela fórmula x[i] 
= (a*x[i-1] + c) mod M, conforme descrito em Donald E. Knuth. 
1997. The Art of Computer Programming, Volume 2 (3rd Ed.): 
Seminumerical Algorithms. Addison-Wesley Longman Publishing 
Co, Inc, Boston, MA, USA.

4.3 - Os parâmetros utilizados para alimentar o algoritmo 
apresentado no item 4.1 serão os definidos na GNU C stan-
dard library (glibc), a saber: i = SEMENTE; M = (2^31)-1; a = 
1103515245; c = 12345

4.4 - Para efeito deste sorteio será utilizada como SEMENTE 
inicial o número vencedor (Winning Number) do sorteio do meio 
dia (Midday) da loteria Win4 (https://nylottery.ny.gov/win-4/
past-winning-numbers), administrada pelo estado de Nova York 
nos Estados Unidos, a ser realizado dia 14-11-2020.

4.5 - O número gerado pelo algoritmo previsto no item 4.2, 
a partir da SEMENTE obtida de acordo com o estabelecido no 
item 4.4, será o ticket do primeiro candidato listado na Tabela II.

4.6 - Para os demais habilitados, os tickets serão obtidos 
pelo mesmo algoritmo, tendo como SEMENTE o ticket do candi-
dato que aparece na posição imediatamente anterior na Tabela 
II, até que todos os candidatos listados nesta tabela tenham um 
ticket atribuído.

Do Sistema de Alocação de Conteudistas nas Disciplinas
5 - Após atribuição dos tickets, os habilitados em cada uma 

das disciplinas serão ordenados novamente, desta vez por ordem 
crescente de ticket, e serão convocados para prestar serviços 
nesta ordem, conforme demandas da Univesp.

6 - A lista ordenada de cada disciplina, gerada conforme 
o item 5, será concatenada ao final da lista referente à mesma 
disciplina, cuja publicação encontra-se mencionada no item 1.2.

6.1 - A nova lista formada pela concatenação das duas listas 
substituirá aquela cuja publicação encontra-se mencionada no 
item 1.2, para as disciplinas constantes da Tabela I.

7 - Os resultados deste sorteio serão divulgados no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo, bem como no portal de trans-
parência da Univesp no link: https://univesp.br/transparencia/
credenciamento-de-docentes.

8 - Este sorteio se limita exclusivamente 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.

9 - A participação neste sorteio não resulta em obrigato-
riedade de convocação ou contratação para a prestação dos 
serviços listados na tabela I.

Dos valores para contratação
10 - Conforme estabelecido no item 6.4 do Edital de Cha-

mamento Público 002/2019, os valores pagos pelos serviços de 
autoria e acompanhamento de oferta de disciplinas seguirão 
a tabela vigente, aprovada de acordo com o estatuto e o regi-
mento interno da Universidade Virtual do Estado de São Paulo 
– Univesp, disponível no endereço eletrônico: http://univesp.br/
transparencia/credenciamento-de-docentes.

Tabela I - Lista de disciplinas e serviços

CÓDIGO DISCIPLINA OFERTA ROTEIROS DE APREND. VIDEOAULAS ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES ELABORAÇÃO DE QUESTÕES ACOMP. VALOR
LET300 Laboratório de Produção Textual 2021b1 8 11-21 Tipo 2 (\>24) 48 Bimestral R$ 31.000,00

TABELA II - LISTA DE CONTEUDISTAS HABILITADOS E IDENTIFICADOS POR DISCIPLINA

CÓDIGO DISCIPLINA NÚMERO HABILITAÇÃO NOME COMPLETO
LET300 Laboratório de Produção Textual 958/2020 Vinícius Massad Castro

São Paulo, 13-11-2020

 INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

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

 Comunicado
Chamamento Público da Fundação para a Conservação e a 

Produção Florestal do Estado de São Paulo
O Estado de São Paulo, através da Fundação para a 

Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo 

– Fundação Florestal, vinculada à Secretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente, por seu Diretor Executivo, torna pública, 
para conhecimento de quantos possam interessar, a abertura 
de Chamamento Público para o Recebimento de Propostas de 
Patrocínio para o Programa de Voluntariado Desenvolvido pelo 
Parque Estadual Ilha Anchieta (Peia), Localizado no Município 
de Ubatuba/SP.

1. Introdução e Objetivo Deste Chamamento:
O Programa de Voluntariado das Unidades de Conservação 

sob administração da Fundação Florestal, no âmbito do Sistema 
Estadual de Florestas (Sieflor), foi instituído por intermédio da 
Portaria Normativa FF/DE 035/2010. O programa possibilita a 


