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Lista dos candidatos pré-habilitados para a Fase 2

Nome Polo Inscrição
Elieber Bragatti de Souza Cajobi 5609
Michel de Campos Vettorato Conchas 4631
Valdemir Garcia Neto Melo Chavantes 5579

Lista dos candidatos eliminados

Iniciais do 
nome

Polo Inscrição Motivo da eliminação

F.M.B Santana de 
Parnaíba

2058 Não possui Diploma de Graduação OU Mestrado OU 
Doutorado nas áreas indicadas no Edital;

E.A.B Pedreira 3316 Não possui Experiência Profissional comprovada de, no 
mínimo, 6 meses no Ensino Superior; Não possui Expe-
riência Profissional comprovada de, no mínimo, 6 meses 
em Educação a Distância; Currículo Lattes não informado; 
Não possui Diploma de Graduação OU Mestrado OU 
Doutorado nas áreas indicadas no Edital;

C.C.M.F Riolandia 2887 Não possui Experiência Profissional comprovada de, no 
mínimo, 6 meses no Ensino Superior; Não possui Diploma 
de Graduação OU Mestrado OU Doutorado nas áreas 
indicadas no Edital;

E.R.S Itapetininga- 
UAB

4931 Não possui Experiência Profissional comprovada de, no 
mínimo, 6 meses em Educação a Distância; Não possui 
Diploma de Graduação OU Mestrado OU Doutorado nas 
áreas indicadas no Edital;

R. de F.O.C Laranjal 
Paulista

5534 Não possui Diploma de Graduação OU Mestrado OU 
Doutorado nas áreas indicadas no Edital;

C.C.R Conchal 1716 Não possui Experiência Profissional comprovada de, no 
mínimo, 6 meses no Ensino Superior; Não possui Experi-
ência Profissional comprovada de, no mínimo, 6 meses em 
Educação a Distância;

A A.DOS. S Varzea 
Paulista

4730 Não possui Diploma de Graduação OU Mestrado OU 
Doutorado nas áreas indicadas no Edital;

Lista dos candidatos desistentes

Iniciais do nome Polo Inscrição
S.Q.M Peruíbe 4840
A. D. F São Paulo – Navegantes 5626
C. S Ourinhos 5890
M. F. Dos S.s Ribeirão Pires 2461
M.l.s.b São Simão 3601
L.r.v.d Pacaembu 3957
L.b.c Mairiporã 2334
H.b.c Pereiras 5755
F.p. De. O Socorro 2577
P.a.de.a Boituva 3223
D.i.r Itajobi 3480
A.t. Iperó 2116

Convocação Fase 2 da 3ª Convocação dos candidatos a 
cargo de Mediador Presencial classificados no Processo Seletivo 
Simplificado 01/2020

O Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo - Univesp, nos termos do disposto no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado 01/2020, publicado no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo de 10-01-2020 e nos termos do 
Comunicado da Terceira Convocação para o cargo de Mediador 
Presencial do Processo Seletivo Simplificado do Edital de Aber-
tura 01/2020, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
de 25-06-2021.

Considerando a necessidade de medidas especiais de prote-
ção à saúde no contexto da pandemia de COVID-19;

Considerando o alinhamento da Univesp com as ações de 
caráter temporário e emergencial de prevenção de contágio 
pelo COVID-19 adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo,

Resolve:
1. Tornar pública a convocação para o processo de admissão 

dos candidatos relacionados no Anexo I, classificados no Pro-
cesso Seletivo Simplificado 01/2020 para o cargo de Mediador 
Presencial, conforme estabelecido no item 2 deste Comunicado.

2. Fase 2 – Entrega das declarações obrigatórias, de 
cópias autenticadas dos documentos, realização e envio de 
exame médico admissional e envio da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) pelos Correios: Os candidatos deverão 
encaminhar impreterivelmente até o dia 13-07-2021, as cópias 
autenticadas de toda a documentação, inclusive, as declarações 
obrigatórias a que se referem o item 2.2.1, conforme publicação 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 25-06-2021, bem 
como via original do exame médico admissional assinado pelo 
médico do trabalho e a Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) por meio dos Correios, utilizando o código de logística 
reversa que será fornecido pela Univesp por e-mail, para o 
e-mail cadastrado na inscrição do certame.

3. Os candidatos deverão realizar exame médico admissio-
nal, conforme previsto no Edital da 3ª Convocação do Processo 
Seletivo Simplificado 01/2020, publicado no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo em 25-06-2021, Item 2.2 e seguintes–que 
tratam da Fase 2 do processo seletivo . O exame médico admis-
sional deverá ser realizado nos dias 08 ou 12-07-2021.

Anexo I
Lista de convocação da Fase 2 da 3ª chamada - Mediadores 

Presenciais

Nome Polo Inscrição
Elieber Bragatti de Souza Cajobi 5609
Michel de Campos Vettorato Conchas 4631
Valdemir Garcia Neto Melo Chavantes 5579

 Convocações
Resultado da Fase 2 da 2ª Convocação dos candidatos a 

cargo de Mediador Presencial classificados no Processo Seletivo 
Simplificado 01/2020

O Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo - Univesp, nos termos do disposto no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado 01/2020, publicado no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo de 10-01-2020, torna público o 
Resultado da Fase 2 - Entrega das declarações obrigatórias e de 
cópias autenticadas dos documentos pelos Correios, referente a 
Segunda Convocação para o cargo de Mediador Presencial do 
Processo Seletivo Simplificado do Edital de Abertura 01/2020, 
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 25-06-
2021.

LISTA DOS CANDIDATOS PRÉ-HABILITADOS PARA a FASE 3

Nome Polo Inscrição
Aparecida do Carmo Fernandes Cheroti Cajamar 2352
Carlos Fabbri Junior São Paulo - Parque Bristol 5341
Carolina Rosa Silva de Lucena Catanduva 4590
Cláudia Liciely Barbosa e Silva Potim 4871
Denise de Souza Bisetti São Paulo - Vila Rubi 2665
Eduardo Pessetto São Paulo - Freguesia do Ó 5292
Fabiane Karen Godoy Cordeirópolis 5238
Fernanda Machado Mendes Carvalho São José Dos Campos - Parque 5064
Jose Carlos Melchior Arnosti Ipeúna 5097
Leandro Fonseca de Souza Piracicaba 3832
Luana Cristina Zambelli Pirassununga 1669
Maria Andreia Rossafa Votuporanga 4897
Maria Cleonice dos Santos Gonçalves Mirante do Paranapanema 2083
Maria Euma Soares São Paulo - Cidade Dutra 5392
Natalia de Souza Pelinson Itaberá 5168
Rafael Tasinato Mauá 2321
Rafaela Wiklich Sobrinho Mauá 5313
Ronaldo Adriano Miranda Bocaina 2241
Thais Moreno Priolli Leme 2852
Thais Santos Castro Guaratinguetá 5070
Thamires Gomes Vieira Ilha Comprida 2206
Thays de Souza João Luiz São Paulo – Jaçanã 3818
Valdemir da Paixão Arujá 4497
Wilson Ferreira Mauá 3931
Mirelly Manica São Paulo – Aricanduva 4795

(11) 3696-0599, que foram relacionados no Edital de notificação 
243/21, publicado no D.O. de 08-06-2021, Caderno I, às fls. 72 a 
78. Os veículos não arrematados serão novamente praceados. A 
visitação ocorrerá nos dias 05 e 06 de agosto 2021, das 9:00h 
as 16h30. Demais informações sobre o leilão no site www.
der.sp.gov.br/website/Servicos/leilao.aspx ou fone (11) 3311-
1644/1561/1562.

 Retificação do D.O. de 15-6-2021
Executivo I - Pg.48
Onde se lê:
Edital de Leilão 249/21
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 

São Paulo, nos termos do inciso I, artigo 22 e artigo 328 da Lei 
Federal 9.503, de 23-09-1997 e demais alterações, com fulcro 
na Lei Estadual 15.276/2014 e seu Decreto regulamentador, 
e Resolução do CONTRAN 623, de 06-09-2016, faz saber, que 
realizará nos dias 28 e 29-06-2021, a partir das 10h, por 
intermédio de sistema eletrônico no site www.chuileiloes.com.
br, e simultaneamente, de forma presencial, no endereço Rua 
Lord Cockrane, 616 – 13º andar - Cj.1.308 – Ipiranga – São 
Paulo/SP – Cep. 04.213-001, acompanhado por Servidor Público 
Designado, o leilão de aproximadamente 544 lotes de motoci-
cletas, destinados a sucata, reciclagem e recuperável c/ direito 
a documento, que se encontram recolhidos e depositados na 
reserva técnica do pátio municipalizado de Atibaia/SP, localizado 
no Endereço: Rod. Geraldo de Barros, Km197. Tuncum /SP Tel.: 
(19) 97153 0712, os quais foram relacionados no Edital de 
notificação 249/21, publicado no D.O. de 19-05-2021, Caderno 
I, às fls. 59 a 62. Os veículos não arrematados serão novamente 
praceados. A visitação ocorrerá nos dias 24 e 25 de junho 2021, 
das 9:00h as 16h30. Demais informações sobre o leilão no 
site www.der.sp.gov.br/website/Servicos/leilao.aspx ou fone (11) 
3311-1644/1561/1562.

Leia-se:
Edital de Leilão 249/21
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 

São Paulo, nos termos do inciso I, artigo 22 e artigo 328 da Lei 
Federal 9.503, de 23-09-1997 e demais alterações, com fulcro 
na Lei Estadual 15.276/2014 e seu Decreto regulamentador, 
e Resolução do CONTRAN 623, de 06-09-2016, faz saber, que 
realizará nos dias 26 e 27-07-2021, a partir das 10h, por 
intermédio de sistema eletrônico no site www.chuileiloes.com.
br, e simultaneamente, de forma presencial, no endereço Rua 
Lord Cockrane, 616 – 13º andar - Cj.1.308 – Ipiranga – São 
Paulo/SP – Cep. 04.213-001, acompanhado por Servidor Público 
Designado, o leilão de aproximadamente 544 lotes de motoci-
cletas, destinados a sucata, reciclagem e recuperável c/ direito 
a documento, que se encontram recolhidos e depositados na 
reserva técnica do pátio municipalizado de Atibaia/SP, localizado 
no Endereço: Rod. Geraldo de Barros, Km197. Tuncum /SP Tel.: 
(19) 97153 0712, os quais foram relacionados no Edital de 
notificação 249/21, publicado no D.O. de 19-05-2021, Caderno 
I, às fls. 59 a 62. Os veículos não arrematados serão novamente 
praceados. A visitação ocorrerá nos dias 21,22 e 23 de julho 
2021, das 9:00h as 16h30. Demais informações sobre o leilão 
no site www.der.sp.gov.br/website/Servicos/leilao.aspx ou fone 
(11) 3311-1644/1561/1562.

 Retificação do D.O. de 06-07-2021
Executivo I - Pag. 66
Onde Se lê:
Comunicado o Departamento de Estradas de Rodagem do 

Estado de São Paulo, nos termos do inciso I, artigo 22 e artigo 
328 da Lei Federal 9.503, de 23-09-1997 e demais alterações, 
com fulcro na Lei Estadual 15.276/2014 e seu Decreto regu-
lamentador, e Resolução do Contran 623, de 06-09-2016, faz 
saber, que realizará no dia 13-04-2021, a partir das 15h, por 
intermédio de sistema eletrônico no site www.satoleiloes.com.
br, por meio do Servidor Público Designado, o leilão de aproxi-
madamente 107 lotes entre veículos e motocicletas, destinados 
a reciclagem, que acham - se recolhidos e depositados no pátio 
municipalizado de Mauá/SP, localizado Rodovia Índio Tibiriçá, 
2875 – Ouro Fino – Ribeirão Pires/SP, Tel.: (11) 4223-4343, que 
foram relacionados no Edital de notificação 252/21, publicado 
no D.O. de 01-06- 2021, Caderno I, às fls. 85 a 86. Os veículos 
não arrematados serão novamente praceados. A visitação 
ocorrerá no dia 27 de julho 2021, das 9:00h as 16h30. Demais 
informações sobre o leilão no site www.der.sp.gov.br/website/
Servicos/leilao.aspx ou fone (11) 3311- 1644/1561/1562. (Edital 
de Leilão 252/21)

Leia-se:
Edital de Leilão 252/21
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 

São Paulo, nos termos do inciso I, artigo 22 e artigo 328 da Lei 
Federal 9.503, de 23-09-1997 e demais alterações, com fulcro 
na Lei Estadual 15.276/2014 e seu Decreto regulamentador, 
e Resolução do CONTRAN 623, de 06-09-2016, faz saber, que 
realizará no dia 30-07-2021, a partir das 15h, por intermédio de 
sistema eletrônico no site www.satoleiloes.com.br, por meio do 
Servidor Público Designado, o leilão de aproximadamente 107 
lotes entre veículos e motocicletas, destinados a reciclagem, que 
acham - se recolhidos e depositados no pátio municipalizado de 
Mauá/SP, localizado Rodovia Índio Tibiriçá, 2875 – Ouro Fino – 
Ribeirão Pires/SP, Tel.: (11) 4223-4343, que foram relacionados 
no Edital de notificação 252/21, publicado no D.O. de 01-06-
2021, Caderno I, às fls. 85 a 86. Os veículos não arrematados 
serão novamente praceados. A visitação ocorrerá no dia 29 de 
julho 2021, das 9:00h as 16h30. Demais informações sobre o 
leilão no site www.der.sp.gov.br/website/Servicos/leilao.aspx ou 
fone (11) 3311- 1644/1561/1562.

 Comunicado
Edital de Leilão 253/21
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 

São Paulo, nos termos do inciso I, artigo 22 e artigo 328 da Lei 
Federal 9.503, de 23-09-1997 e demais alterações, com fulcro 
na Lei Estadual 15.276/2014 e seu Decreto regulamentador, e 
Resolução do CONTRAN 623, de 06-09-2016, faz saber, que rea-
lizará nos dias 12 e 13-08-2021, a partir das 10h, por intermédio 
de sistema eletrônico no site www.liderleiloes.com.br, por meio 
do Servidor Público Designado, o leilão de aproximadamente 
682 lotes entre veículos e motocicletas, destinados a sucata, 
reciclagem e recuperável c/ direito a documento, que acham - se 
recolhidos e depositados no pátio municipalizado de Atibaia/SP, 
localizado na Avenida Ricieri José Marcato, 560. Vila Suiça- Mogi 
das Cruzes /SP Tel.: (11)4739 2430, que foram relacionados no 
Edital de notificação 253/21, publicado no D.O. de 08-06-2021, 
Caderno I, às fls. 69 a 72. Os veículos não arrematados serão 
novamente praceados. A visitação ocorrerá nos dias 10 e 11 de 
agosto 2021, das 9:00h as 16h30. Demais informações sobre o 
leilão no site www.der.sp.gov.br/website/Servicos/leilao.aspx ou 
fone (11) 3311-1644/1561/1562.

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

 Comunicados
Resultado da Fase 1 da 3ª Convocação dos candidatos a 

cargo de Mediador Presencial classificados no Processo Seletivo 
Simplificado 01/2020

O Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo - Univesp, no uso de suas atribuições estatutárias e 
nos termos do disposto no Edital do Processo Seletivo Simplifica-
do 01/2020, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
de 10-01-2020, torna público o Resultado da Fase 1 - Entrega 
da documentação por meio de formulário virtual, comprovação 
de requisitos e análise dos documentos pela Equipe da Univesp, 
referente a Terceira Convocação para o cargo de Mediador Pre-
sencial do Processo Seletivo Simplificado do Edital de Abertura 
01/2020, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 
25-06-2021.

Lopoldo Miguez, 327 -2ºandar - Comissão de Apuração Preli-
minar - Portaria DTS 22 de 23-06-2021 - PRC.2021/26.334, no 
dia 09-07-2021 às 15h, a fim de prestar esclarecimentos no pro-
cesso citado - PRC.2021/26.334, referente ao exercício de 2021, 
infringindo o disposto no artigo 241, incisos I, III, VIII, XIII, XIV 
e artigo 242 inciso IV todos da Lei 10.261/68, conforme consta 
também no processo. Por não ter tomado ciência da notificação 
e não ter apresentado justificativa até a presente data, é noti-
ficado agora por Edital, na forma da Lei e para que não alegue 
ignorância ou desconhecimento, é publicado o presente edital 
por três dias consecutivos.(Tornando sem efeito a publicação no 
D.O. de 06-07-2021).

O Diretor Técnico de Saúde III notifica RAFAEL DALL AQUA 
DE GODOY, Cédula de Identidade 49.099.889-9, Agente Técnico 
de Assistência à Saúde (Farmacêutico), Regime Jurídico Efetivo, 
carga horária de 30 horas semanais, para comparecer à Rua 
Lopoldo Miguez, 327 -2ºandar - Comissão de Apuração Preli-
minar - Portaria DTS 22 de 23-06-2021 - PRC.2021/26.334, no 
dia 12-07-2021 às 15h, a fim de prestar esclarecimentos no pro-
cesso citado - PRC.2021/26.334, referente ao exercício de 2021, 
infringindo o disposto no artigo 241, incisos I, III, VIII, XIII, XIV 
e artigo 242 inciso IV todos da Lei 10.261/68, conforme consta 
também no processo. Por não ter tomado ciência da notificação 
e não ter apresentado justificativa até a presente data, é noti-
ficado agora por Edital, na forma da Lei e para que não alegue 
ignorância ou desconhecimento, é publicado o presente edital 
por três dias consecutivos.

 HOSPITAL GERAL DOUTOR MANOEL 
BIFULCO - SÃO MATEUS
 Comunicado
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que 

encontram-se à disposição na Seção de Compras do Hospital 
Geral de São Mateus Dr. Manoel Bifulco, situado à Rua Ângelo 
de Cândia, 540 - São Mateus - São Paulo-SP das 8h às 17hhrs. 
as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no 
prazo de 05 dias corridos a partir desta publicação, sob pena 
de se sujeitar à adjudicatária as sanções por descumprimento 
das obrigações.

Processo - Empenho - Ata de Registro de Preços – Empresa
2021-26403
2021Ne00970
Halex Istar Industria Farmacêutica Sa.
2021-25997
2021Ne00972
Provip Distribuidora Hospitalar Ltda

 UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL III - 
HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS
 Intimação
1. O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do(a) 

Un. Gestao Assist.III - Hosp.inf.darcy Varga, vem comunicar 
Grandesc Materiais Hospitalares Eireli - CNPJ: 07.086.868/0001-
03, já qualificada no edital PREGÃO ELETRÔNICO 31/2021, 
acerca da apuração dos seguintes fatos: 2. Tendo em vista o pro-
cesso SES-PRC-2021/02615 e a nota de empenho 2021NE00272 
promovido para Aquisição de Materiais de Uso Médico Hos-
pitalar - Avental Descartável e Impermeável no valor total de 
R$ 209.400,00, informamos que a entrega deveria ter ocorrido 
até 28-04-2021, e não ocorreu na totalidade, causando assim, 
transtornos a esta unidade hospitalar conforme documento 
apresentado pela área responsável. De acordo com a Resolução 
SS-92 de 10-11-2016, Artigo 4º - A inexecução total do ajuste 
ensejará a incidência de multa de 10% a 30% do valor do ajuste. 
Considerando ainda a Cláusula 12 do edital, das Sanções para o 
Caso de Inadimplemento:

12.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Adminis-
tração direta ou indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo de 
até 5 anos, a pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer atos 
previstos no artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo 
da responsabilidade civil ou criminal, quando couber. 3. Assim, 
fica a empresa intimada para, querendo, apresentar suas ale-
gações de defesa no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do 
recebimento desta intimação, que deve, preferencialmente, ser 
feita eletronicamente com acesso ao site www.esancoes.sp.gov.
br com inclusão do código de acesso 8ibfg5, que permitirá sele-
cionar a opção “Fornecedor Ampla Defesa”, para incluir a sua 
manifestação; 4. A perda do prazo de defesa ensejará a aplica-
ção das penalidades legais. 5. Destaca-se que está assegurada, 
durante o prazo de manifestação, vista dos autos do processo no 
seguinte endereço: Rua Dr.seraphico De Assis Carvalho, 34, Sao 
Paulo - SP, 05614040.

 Departamento de Saúde
 Comunicado
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados, que 

se encontram à disposição na Seção de Compras, desta UGA 
III – Hospital Infantil Darcy Vargas, Sito à Rua Dr. Serafico de 
Assis Carvalho, 34 – Jardim Leonor – Morumbi – SP, as seguintes 
Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo máximo 
de 05 dias úteis das 8h às 16h. A não retirada das mesmas impli-
cará em sanções por descumprimento das obrigações.

Nº DO PROCESSO NOTA DE EMPENHO EMPRESA

2021/19642 2021NE00600(D.L) De Pauli C. R. Imp. Exp. Ltda

 COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

 DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE 
SOROCABA
 Comunicado
Encontra-se à disposição do fornecedor para retirada, no 

Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos - DRS 
–XVI, situado na Avenida Comendador Pereira Inácio, 105- Jd. 
Vergueiro - Sorocaba- SP. A nota de empenho que deverá ser 
retirada no prazo de 5 dias corridos, sob pena de decair do 
direito à contratação e caracterizar o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente 
estabelecidas:

PROCESSO NOTA DE EMPENHO EMPRESA

22822/21 2021NE00659 Abbott Laboratorios do Brasil Ltda
22822/21 2021Nr00657 Ciruroma Comercial Ltda - Me
22822/21 2021Ne00662 Cir.fernandes Com.mat.cir.e Hos.socied.ltda
22822/21 2021Ne00664 Cirurgica Sao Jose Ltda
22822/21 2021Ne00663 Dimebras Comercial Hospitalar Ltda
22822/21 2021Ne00661 Nacional Comercial Hospitalar S.a
28060/21 2021Ne00704 Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares 

 LOGÍSTICA E TRANSPORTES

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

 COORDENADORIA DE OPERAÇÕES
 Comunicado
Edital de Leilão 243/21
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 

São Paulo, nos termos do inciso I, artigo 22 e artigo 328 da Lei 
Federal 9.503, de 23-09-1997 e demais alterações, com fulcro 
na Lei Estadual 15.276/2014 e seu Decreto regulamentador, 
e Resolução do CONTRAN 623, de 06-09-2016, faz saber, que 
realizará nos dias 09 e 10-08-2021, a partir das 10h, por inter-
médio de sistema eletrônico no site www.chuileiloes.com.br e 
simultaneamente presencial, no endereço Rua Lord Cockrane, 
616 – 13º andar - Cj.1.308 – Ipiranga – São Paulo/SP – Cep. 
04.213-001, acompanhado pelo Servidor Público Designado, o 
leilão de aproximadamente 902 lotes entre veículos e motocicle-
tas, destinados a sucata e reciclagem, que acham - se recolhidos 
e depositados no pátio municipalizado de Osasco/SP, localizado 
AV. Edmundo Amaral, 935 – JD Piratininga – Osasco - SP, Tel.: 

OBSERVAÇÃO: Para os cursos com certificação em carga 
horária, considerou-se cada 08 horas, 1 dia.

III - Participação em órgãos de deliberação coletiva .. ... 5
Pontuação Máxima: 10 pontos.
IV - Participação em comissões técnicas, grupos de trabalho, 

bancas examinadoras e assessoria especiais, constituídas com 
fim específico ......2

Pontuação Máxima: 10 pontos
V - Participação em congressos, simpósios e seminários 

....... 0,5
Pontuação Máxima: 7 pontos.
VI - Trabalhos realizados apresentados sob a forma de:
Pontuação Máxima: 10 pontos
a) livros publicados .......... 3
b) artigos publicados em periódicos técnicos ou científicos 

ou de entidades profissionais ................ 2
c) Conferências pronunciadas ou trabalhos apresentados 

em congressos, simpósios ou seminários científicos e profissio-
nais ................... 2

d) Inventos, desde que registrados em órgãos competentes 
............. 3

VII - Tempo de efetivo exercício em que o servidor esteve:
a) Nomeado para cargo em comissão ou designado para 

função de confiança;
b) Designado em substituição ou para responder por cargo 

ou função-atividade, vagos, de comando;
c) Designado para função de serviço público retribuída 

mediante “pro-labore”, nos termos do artigo 28 da Lei 10.26l 
de 10/07/68;

d) Designado para função “pró-labore” de que tratam:
1. O artigo 13 da Lei Complementar n. º 439, de 26/12/85, 

e alterações posteriores;
Pontuação Máxima: 15 pontos.
No exercício dos cargos/funções abaixo, considerou-se 30 

dias = um período.
Coordenador .................................... 0,5
Dir.Tec. III; Dir. Tec. Saúde III; Assessor Tec. Gabinete; Assist.

Tec. de Coordenador de Saúde, Assistente Técnico de Coordena-
dor; ATD IV e outros afins;................ 0,4

Dir. Téc. II; Dir.Téc.Saúde II; Assist. Téc. De Plan.de Ações de 
Saúde II, ATD III e outras afins ............... 0,3

Dir. Téc. I; Dir.Téc. Saúde I; A . T. D. II; Assist. Téc. Gabinete 
II; Assit. Téc. Planejamento de Ações e Saúde II; ATD II e outras 
afins; .......................0,25

ATD I; Assist. Téc. Gabinete I; Assist. Téc. Plan. Ações e Saúde 
I e outras afins;.................0,2

Chefe de Saúde II; Supervisor de Equipe Técnica; Engenheiro 
Sanitarista Assistente e outras afins;................. 0,15

Encarregado de Saúde II; e outras afins;....... 0,10
VIII - Aprovação em concursos públicos ............ 2
IX - Outros considerados pertinentes ............... 6
4.3 Somente serão aceitos os títulos referentes ao período 

decorrido desde a sua última promoção por merecimento ou 
desde o ingresso na carreira, no caso de não haver sido promo-
vido anteriormente, até 30-06-2021.

4.4 Os títulos apresentados que não atenderem as condi-
ções previstas nos item 5.2 serão desconsiderados.

4.5 Os títulos apresentados por servidor que venha a ser 
promovido não poderão ser novamente avaliados nos processos 
seletivos de promoção por merecimento na mesma série de 
classes.

CAPÍTULO 6 - DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO
6. A lista de classificação para fins de promoção correspon-

derá à soma dos pontos atribuídos aos títulos considerados, em 
ordem decrescente de pontuação, que não poderá ser inferior a 
0,01 (um centésimo).

6.1 Em caso de igualdade na classificação terá preferência 
para promoção, sucessivamente, o servidor que tiver:

a) Maior tempo de serviço na série de classes;
b) Maior tempo de serviço público estadual;
c) Maiores encargos de família;
d) Mais idade.
6.2 O servidor poderá requerer ao Coordenador de Saúde 

da Coordenadoria de Recursos Humanos revisão dos pontos 
atribuídos aos títulos e a classificação final obtida, através de 
recurso, no prazo de 5 dias úteis a contar da data da publicação.

6.3 O recurso deverá ser protocolado junto ao subsetorial 
de recursos humanos ao qual o servidor se encontra vinculado e 
dirigido ao Coordenador de Saúde, da Coordenadoria de Recur-
sos Humanos da Pasta.

6.4 Caberá ao subsetorial de recursos humanos instruir o 
recurso com informações que subsidiem a decisão do Coorde-
nador de Saúde da CRH.

6.5 A decisão dos recursos e a lista de classificação final 
será publicada em Diário Oficial do Estado no prazo de 05 dias 
úteis contados a partir da data do encerramento do prazo de 
entrega do recurso.

CAPÍTULO 7 - DA HOMOLOGAÇÃO
7. O Secretário de Estado, à vista de relatório apresentado 

pelo Coordenador de Saúde da Recursos Humanos, homologará 
o Processo Seletivo para fins de Promoção por Merecimento, no 
prazo de 15 dias úteis contados da publicação da classificação 
final.

CAPÍTULO 8 - DISPOSIÇÕES FINAIS
8. A inexatidão das afirmativas ou a irregularidade na 

documentação, ainda que verificada posteriormente, eliminará o 
servidor do processo seletivo, anulando-se todos os atos decor-
rentes de sua inscrição.

8.1 A inscrição no processo seletivo implicará no conhe-
cimento desta instrução e no compromisso de aceitação ora 
estabelecidas.

(CRH 8)

 COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

 INSTITUTO PASTEUR
 SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Comunicado
Comunicamos ao(s) fornecedor(es) abaixo que se 

encontra(m) disponível(is) para a retirada(s) a(s) nota(s) de 
empenho(s) em epígrafe, na Seção de Material deste Instituto, 
sito a Avenida Paulista, 393 – Cerqueira Cesar – SP.

O prazo para a retirada do(s) mesmo(s) é de 03 dias, con-
forme previsto na Lei 8.666/93 e suas atualizações, após este 
prazo já CONTARÃO O Prazo de Entrega e As Sanções Cabíveis 
por Atraso.

Mais informações poderão ser prestadas pela Seção de 
Material e Patrimônio, pelo telefone:

(11) 3145-3153/62 e pelo e-mail mpatrimonio@pasteur.
saude.sp.gov.br.

Dispensa de Licitação 009/2021
SES-PRC-2021/45853
2021NE00132 *MERCK S.A *
CNPJ. 33.069.212/0008-50
Assunto: Aquisição de Reagentes Merck.
Dispensa de Licitação 010/2021
SES-PRC-2021/20954
2021Ne00140 *Sigma Aldrich Brasil Ltda *
CNPJ. 68.337.658/0001-27
Assunto: Aquisição de Reagentes Sigma

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

 DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO 
AMBULATORIAL DA CAPITAL
 Notificações
O Diretor Técnico de Saúde III notifica RAFAEL DALL AQUA 

DE GODOY, Cédula de Identidade 49.099.889-9, Agente Técnico 
de Assistência à Saúde (Farmacêutico), Regime Jurídico Efetivo, 
carga horária de 30 horas semanais, para comparecer à Rua 

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste
documento quando visualizado diretamente no portal
www.imprensaoficial.com.br

quarta-feira, 7 de julho de 2021 às 05:04:01
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para a Defesa do acusado Rodrigo; dessa maneira, indefiro a 
redesignação da audiência já realizada, pelas razões expendidas; 
Prosseguido pelo Senhor Presidente foi deliberado: 4) Designo 
o dia 18-05-2022, às 13h, por meio virtual (Plataforma Teams), 
audiência de instrução, a fim de serem ouvidas as três testemu-
nhas de Defesa do acusado Rodrigo, cujos links serão enviados 
oportunamente; 4) Intimem-se, via Imprensa Oficial, as Nobres 
Defesas Constituídas, anotando-se que a prescrição se dará em 
27-05-2023. A vista e a carga de autos poderão ser agendadas 
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 atendi-
mento ficará sujeito à espera, de modo que não retarde outros 
atendimentos agendados.

Dr. Everton Ribeiro Silva – OAB/SP 341.477
Dr. Diego Fernando Cruz Sales – OAB/SP 339.376
Dr. Luiz Roberto dos Santos – OAB/SP 341.058
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Intimações
Processo Seduc 1089/2017 – GDOC 1000726-272194/2017
Interessados: A.R.M.
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. 123, a saber: Interrogatório realizado em 21-02-2020 
(folha 112).2.Defesa prévia, por meio de defensora credenciada, 
sem rol de testemunha (folhas 116/117).3.Junte-se histórico 
dos autos do processo criminal n. 0030584-07.2017.5.26.0050, 
com trânsito em julgado, em face do acusado.4.Não havendo 
testemunhas para serem ouvidas instrução processual, encer-
ro a instrução processual.5.Abra-se prazo para apresentação 
das alegações finais (art. 292, do Lei Estadual n. 10.261/68 
– Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São 
Paulo – EFP).6.Publique-se. A vista e a carga de autos poderão 
ser agendadas 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.

Dra. Gigliola Del Carmen Aguilar Alvarez – OAB/SP 314.258
Processo Seduc 04819/2013 – GDOC 1000726-828940/2013
Interessados: J.E.P.S.S, e outras.
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. 378, a saber: Defesas prévias às fls. 356/357, 365/366 e 
375/376. Quanto ao requerimento da defesa (folhas 356/357): 
i. Oficie-se a unidade escolar para que apresente, em relação 
ao ano de 2012, cópias: ii. a lista de presença das reuniões 
pedagógicas; iii. atas dos Conselhos de Escola e de Classe; iv. 
livro ponto; v. expediente da utilização da zeladoria, em nome 
de Sandra Campaneli 2. Quanto as defesas prévias juntadas em 
relação ao acusado José Edivaldo Pereira da Silva: a. Em razão 
do teor da certidão de folha 377, cabe à defensora nomeada 
Dra. Ana Caroline Sad Gassibe defender o acusado (folhas 360, 
365/366); b. Fica absorvida a defesa prévia apresentada pelo 
anterior defensor nomeado Dr. Renato H. Mori (folhas 375/376), 
motivo pelo qual se justifica a emissão de atestado de prestação 
de serviços a esse advogado; c. Não há prescrição/decadência 
administrativa disciplinar, sequer a intercorrente. Os fatos teriam 
ocorrido depois de junho/2012, a Portaria Inicial 772/2017 
é de 22-05-2017, e nesta data foi interrompida a prescrição 
artigo 261, 2º, do EFP. Não se perca de vista que os prazos 
processuais para a Administração Pública constantes no EFP 
são da categoria dos impróprios, definidos como sendo aqueles 
“cujo desatendimento não gera consequências”1. Há de se ter 
em conta, ainda, o acúmulo de serviço, que exige a obediência 
a uma escala de prioridades, além, é claro, as intercorrências 
surgidas caso a caso. Portanto, eventual desrespeito ao prazo de 
instauração ou de duração do processo não gera consequência 
no campo da validade do procedimento administrativo disci-
plinar. Mesmo assim, não houve qualquer prejuízo à parte na 
apuração da verdade substancial, sob o crivo do devido processo 
legal formal ou procedimental consagrado no art. 5º, incisos 
LIV e LV, da CF, que é a exigência da observância das garantias 
processuais, p. ex. contraditório, juiz natural, duração razoável 
do processo etc. 3. Designo audiência de instrução para oitiva 
das testemunhas da administração, informantes e testemunhas 
da defesa, o dia 25-08-2021, sendo: 4. às 9h30 para oitivas das 
testemunhas da administração e informantes; e 5. às 13h30 
para oitiva das testemunhas da defesa de da coacusada YMAC. 
6. A audiência será realizada virtualmente ficando facultado 
às testemunhas a escolha do local onde pretendem prestar 
o depoimento. Para tanto, as testemunhas, deverão informar 
um endereço eletrônico (e-mail) e número de telefone, por 
mensagem eletrônica para o e-mail: pge-ppd-8up@sp.gov.br. 7. 
Intimem-se as testemunhas da administração e informantes na 
pessoa do superior hierárquico. 8. Intimem-se as testemunhas 
da defesa nos endereços eletrônicos constantes à folha 356/357. 
9. Notifiquem-se o defensor constituído - folha 333-verso - e a 
defensora nomeada – folha 360 - para a audiência acima. 10. As 
informações e link para participação na audiência serão enca-
minhados aos defensores nos endereços eletrônicos constantes 
nos autos. 11. Requisitem-se a FAIs – Ficha de Assentamento 
Individual dos acusados. 12. Publique-se. A vista e a carga de 
autos poderão ser agendadas 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 Carolina Sad Gassibe - OAB/SP 387.228
Dr. Euzébio Rodrigues de Miranda – OAB/SP 230.665
Processo Seduc 2291/2015 – GDOC 1000726-240130/2015
Interessados: A.F.V, e outra.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 7ª 

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. 
129, a saber: Designo o dia 26-08-2021, as 13h para oitiva das 
testemunhas da Administração e Defesa. A audiência será rea-
lizada por videoconferência, ficando facultada às testemunhas 
a escolha do local onde pretendem prestar o depoimento. As 
testemunhas da Administração serão intimadas da data acima 
designada, através do Superior hierárquico, devendo informar, 
no ato da notificação, ou até o dia 16-08-2021, o endereço 
eletrônico (e-mail) e número de telefone para contato, por men-
sagem eletrônica a ser enviada para o e-mail da 7ª Unidade: 
pge-ppd-7up@sp.gov.br, sob pena do disposto no artigo 262 da 
Lei 10.261/68. As defesas notificarão suas testemunhas (artigo 
287 da Lei Estadual 10.261/1968), devendo informar, até a data 
de 16-08-2021, através do e-mail constante do item 2.1, os 
e-mails e telefones de contato das pessoas que deseja ouvir, sob 
pena de preclusão da prova, bem como o endereço eletrônico do 

de oitiva de testemunhas. Em homenagem aos princípios do 
contraditório e da ampla defesa, apresente a Defesa, em 5, sob 
pena de preclusão, o rol contendo o nome e a qualificação das 
testemunhas que pretende ouvir, se não forem as mesmas da 
Administração. esclarecendo se se trata de funcionário da Secre-
taria da Administração e em que Unidade trabalha. Levando em 
conta a existência da pandemia do Covid-19 (Coronavírus), fica 
desde logo designado o dia 21-09-2021, às 13h30, para reali-
zação de audiência de instrução por meio de Videoconferência, 
no Sistema Microsoft Teams, para oitiva das testemunhas da 
Administração (fls. 78) e de eventuais testemunhas de Defesa 
que forem previamente arroladas, no prazo antes assinalado. 
As testemunhas deverão ser notificadas 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 2 dias de antecedência, em local 
de sua escolha, ou na própria Unidade Prisional. As testemunhas 
de Defesa eventualmente arroladas e que não forem servidoras 
públicas estaduais deverão comparecer independentemente 
de intimação, nos termos do artigo 287 da Lei 10.261/1968. 
Fica a Defesa intimada acerca da audiência virtual e para que 
também informe seu endereço eletrônico, assim como os de suas 
testemunhas, por mensagem ao e-mail pge-ppd-4up@sp.gov.br, 
com a mesma antecedência de 2 dias, a fim de viabilizar sua 
participação ao ato e para recebimento de informações sobre 
a realização da videoconferência. Expeça-se ofício à Unidade 
Prisional, a fim de solicitar o envio de um croqui da Portaria, 
indicativo de todas as dependências que a compõem e do nome 
de cada uma delas, esclarecendo-se, ademais, as tarefas a que 
cada uma delas se dedica e os materiais que eventualmente 
guardam. Pede-se, outrossim, que se discrimine, neste croqui, o 
posto de serviço em que o servidor escalado para a Portaria, no 
plantão noturno, deve permanecer para o desempenho de suas 
atribuições. Publique-se em nome da Defesa constituída às fls. 
87. Cumpra-se, adotando-se as cautelas e as providências de 
praxe. A vista e a carga de autos poderão ser agendadas 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. Edilson Rodrigo Marciano – OAB/SP 293.024
Processo SAP 1073715/2020 – GDOC 1000726-90585/2020
Interessados: P.S.B.A.
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. 48, a saber: Recebo a defesa prévia juntado às fls. 41/42 e os 
documentos de fls. 42vº/47. Não havendo mais provas a serem 
produzidas, declaro encerrada a instrução. Intime-se a i. defesa 
(procuração de fls. 37) para que apresente Alegações Finais no 
prazo legal. Publique-se. A vista e a carga de autos poderão 
ser agendadas 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.

Dra. Ana Nery Poloni – OAB/SP 216.624
Dra. Caroline de Oliveira Rubio – OAB/SP 302.036
Processo SAP 1427/2018 – GDOC 1000726-29643/2019
Interessados: W.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. 112, a saber: Fls. 111 e segs.: dê-se ciência à Defesa a 
respeito da prova acrescida (em resposta ao ofício de fls. 109). 
A Administração, considerando a prova produzida nos autos, 
desiste da oitiva das testemunhas que arrolou. Diga a Defesa, no 
prazo de 5 dias, sob pena de preclusão, se insiste na oitiva das 
testemunhas arroladas, justificando a necessidade, ainda mais 
que uma delas já foi ouvida pelo Juízo Criminal. Pondera-se que, 
em se tratando de testemunhas de antecedentes, a prova deverá 
ser feita exclusivamente por documentos, até as alegações 
finais, como prescreve o artigo 283, § 2º, da Lei 10.261/1968, de 
sorte que se faculta ao acusado, até a referida oportunidade, a 
apresentação de declarações escritas em tal sentido. Publique-se 
em nome da Defesa constituída às fls. 71. Cumpra-se, adotando-
-se as cautelas e as providências de praxe. A vista e a carga 
de autos poderão ser agendadas 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. Walter de Araujo – OAB/SP 93.945
Processo SAP 482/2018 – GDOC 1000726-302103/2018
Interessados: L.F.O, e outro.
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. 356, a saber: Aos seis dias do mês de julho de dois mil e 
vinte e um, às 10h, sob a Presidência do Procurador do Estado 
Dr. José Alexandre Cunha Campos, foi instalada a audiência 
por videoconferência, objetivando as oitivas das Testemunhas 
Comuns – com o acusado Luiz Fernando (Gilmar Pires de 
Camargo, Mario de Matos Junior, Rodrigo Dias Pinheiro, Rogério 
de Jesus Pinheiro e Licinho Alves da Silva Junior). Participaram 
da audiência, o Defensor do acusado Luiz Fernando, Dr. Diego 
Fernando Cruz Sales, OAB/SP 339.376, a Defensora Plantonista 
“Ad Hoc” do acusado Rodrigo, Dra. Luciana Branco de Mello 
Martin, OAB/SP 203.692 (uma vez que, o Dr. Luiz Roberto dos 
Santos, OAB/SP 341.058, não compareceu ao ato instrutório), 
bem como todas as testemunhas supramencionadas, que foram 
devidamente identificadas. Encerradas as oitivas mencionadas, 
pela Presidência foi deliberado o seguinte: 1) Considerando que 
a audiência foi realizada por intermédio de recursos audiovisu-
ais, deverá a Assessoria providenciar a gravação em mídia DVD e 
sua juntada aos autos; 2) Registre-se, por oportuno, que o Nobre 
Defensor Constituído do Acusado Rodrigo, às 07h46, desta data 
(cuja ciência, em rigor, se deu somente durante a realização do 
ato instrutório), enviou, eletronicamente, pleito de redesignação 
desta audiência, por motivo de saúde, com base no art. 362, inci-
so II, do CPC (fls. 353/355); 3) Observo, inicialmente, que o Nobre 
Causídico recebeu o atestado médico na data de 10-06-2021, 
com o afastamento de trinta dias; ora, se foi assim, o patrono 
poderia, perfeitamente, salvo melhor juízo, ter feito antes, o 
referido pedido de adiamento, e, não, no mesmo dia, a poucos 
minutos antes da audiência; ademais, nos termos do artigo 
processual telado, a audiência poderá ser adiada, e, não, deverá; 
outrossim, como já frisado alhures, a efetiva comprovação do 
impedimento do causídico ocorreu, na realidade, somente após 
o início do ato instrutório, e, não, antes de sua abertura, como 
preceitua o diploma processual civil; em acréscimo, sublinhe-se 
que, foi nomeada advogada dativa plantonista “Ad Hoc”, para 
participar da audiência, ou seja, não houve nenhum prejuízo, 

24.08.21 – Terça-Feira
Marcia Alves de Brito Moreno 371.380
Syrleia Alves de Brito 86.083
Ligia Regina das Neves Darwiche 215.140
25.08.21 – Quarta-Feira
Suzana Santiago Bertolaccini 346.573
Lea Oliveira Mendes 319.137
Thaís Minke Maron 267.825
26.08.21 – Quinta-Feira
Rayane Carolina Silva Sanches 408.771
Sandra Regina de Souza Artioli 105.450
João Marco Teixeira de Souza 404.113
27.08.21 – Sexta-Feira
Fernando Augusto S. Oliveira 226.828
30.08.21 – Segunda-Feira
Juliana Narciso Rodrigues 358.754
Antonio Cezar Ribeiro 69.807
31.08.21 – Terça-Feira
Carla Gonçalves de Paula 347.275
Graziela Batista Braga Reis 279.843
 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Intimações
Processo SAP 2940384/2019 – GDOC 1000726-

591708/2019
Interessados: A.A.B.
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. 68, a saber: A Defesa, apesar de devidamente intimada na 
audiência de interrogatório (fls. 83/83-verso), não apresentou 
a Defesa Prévia, malgrado a tentativa de contato feita em 
30-04-2021, por e-mail (fls. 85). Em termos de prosseguimen-
to, levando em conta a existência da pandemia do Covid-19 
(Coronavírus), fica designado o dia 16-08-2021, às 15h30, para 
realização de audiência de instrução por meio de Videoconfe-
rência, no Sistema Microsoft Teams, para oitiva das testemunhas 
da Administração (fls. 73-verso). As testemunhas deverão ser 
notificadas por intermédio de seu superior hierárquico, inclusive 
para informar o endereço eletrônico onde possam receber link 
que permita a sua participação na audiência, com pelo menos 
2 dias de antecedência, em local de sua escolha, ou na própria 
Unidade Prisional. Fica a Defesa intimada acerca da audiência 
virtual e para que também informe seu endereço eletrônico, 
assim como os de suas testemunhas, por mensagem ao e-mail 
pge-ppd-4up@sp.gov.br, com a mesma antecedência de 2 dias, a 
fim de viabilizar sua participação ao ato e para recebimento de 
informações sobre a realização da videoconferência. Publique-se 
em nome da Defesa constituída às fls. 81. Cumpra-se, adotando-
-se as cautelas e as providências de praxe. A vista e a carga 
de autos poderão ser agendadas 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. Benedito Maria Junior – OAB/SP 146.136
Processo SAP 1063/2017 – GDOC 1000726-679630/2017
Interessados: V.A.E.
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. 85, a saber: Fls. 83: recebo a Defesa Prévia, sem matéria 
preliminar a ser examinada e com rol de 3 testemunhas. Defiro 
a produção da prova oral requerida e, para tanto, 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 25-08-2021, às 15h, para 
oitiva das testemunhas de Defesa (fls. 83). As testemunhas deve-
rão ser notificadas por intermédio de seus superiores hierárqui-
cos, inclusive para informar o endereço eletrônico onde possam 
receber link que permita a sua participação na audiência, com 
pelo menos 2 dias de antecedência, em local de sua escolha, 
ou na própria Unidade Prisional. Fica a 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 2 dias, a fim de viabilizar sua 
participação ao ato e para recebimento de informações sobre 
a realização da videoconferência. Publique-se em nome dos i. 
Defensores constituídos às fls. 84. Solicite-se Ficha Funcional 
atualizada do servidor. Cumpra-se, adotando-se as cautelas e 
as providências de praxe. A vista e a carga de autos poderão 
ser agendadas 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. Everton Ribeiro Silva – OAB/SP 341.477
Dr. Diego Fernando Cruz Sales – OAB/SP 339.376
Processo SAP 937/2018 – GDOC 1000726-532235/2018
Interessados: M.M.
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. 
71, a saber: Recebo a Defesa Prévia de fls. 66, com 1 testemunha 
arrolada em Comum com a Administração, sem documentos; 
Levando-se em conta o teor do e-mail de fls. 70, em que a acu-
sada demonstra interesse em ser ouvida, concedo, excepcional-
mente, nova oportunidade para a acusada ser interrogada, em 
homenagem aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, 
mantendo-se, contudo, por ora, a Revelia já decretada às fls. 63; 
Designo audiência de instrução, para a oitiva da testemunha 
Comum (Marli Eunice Garcia de Oliveira), o dia 02-08-2022, às 
12h, oportunidade em que será concedida nova oportunidade 
para a acusada ser interrogada, por meio de videoconferência 
(por intermédio da plataforma “Microsoft Teams”), cujo link 
e informações necessárias serão enviados oportunamente; 
Intime-se a referida testemunha, oportunamente, na forma da 
lei; Intime-se a acusada, acerca da nova data designada de seu 
interrogatório, na forma da lei; Intime-se a Nobre Defesa Dativa 
Credenciada, via imprensa oficial; Cumpra-se. A vista e a carga 
de autos poderão ser agendadas 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. Enayo de Carmago Franco – OAB/SP 19.875
Processo SAP 435/2019 – GDOC 1000726-238366/2019
Interessados: F.V.M.
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. 95, a saber: Fls. 94: recebo a Defesa Prévia 
encaminhada eletronicamente (fls. 93), sem matéria preliminar 
a ser examinada e sem rol de testemunhas, mas com pedido 

Lista dos Candidatos Desistentes
Iniciais do Nome Polo Inscrição
A.de. M. F. A São Paulo - Jardim Paulistano 2384
P. G.l Piacatu 1665

Convocação Fase 3 da 2ª Convocação dos candidatos a 
cargo de Mediador Presencial classificados no Processo Seletivo 
Simplificado 01/2020

O Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo - Univesp, nos termos do disposto no Edital do 
Processo Seletivo Simplificado 01/2020, publicado no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo de 10-01-2020 e nos termos do 
Comunicado da Segunda Convocação para o cargo de Media-
dor Presencial do Processo Seletivo Simplificado do Edital de 
Abertura 01/2020, publicado no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo de 09-06-2021.

Considerando a necessidade de medidas especiais de prote-
ção à saúde no contexto da pandemia de COVID-19;

Considerando o alinhamento da Univesp com as ações de 
caráter temporário e emergencial de prevenção de contágio 
pelo COVID-19 adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo,

Resolve:
1. Tornar pública a convocação para o processo de admissão 

dos candidatos relacionados no Anexo I, classificados no Pro-
cesso Seletivo Simplificado 01/2020 para o cargo de Mediador 
Presencial, conforme estabelecido no item 2 deste Comunicado.

2. Fase 3: Realização de exame médico admissional: Os 
candidatos deverão realizar exame médico admissional, con-
forme previsto no Edital da 2 Convocação ao Processo Seletivo 
Simplificado 01/2020, publicado no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo em 09-06-2021, Item 2.3 – Fase 3- Da realização dos 
exames admissionais. O exame médico admissional deverá ser 
realizado nos dias 08 ou 12-07-2021.

2.1.1. Os candidatos deverão encaminhar, impreterivelmen-
te, até o dia 13-07-2021 uma via original do exame médico 
admissional assinado pelo médico do trabalho e a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) pelos Correios, utilizando 
o código de logística reversa que será fornecido pela Univesp 
por e-mail, para o e-mail cadastrado na inscrição do certame.

Anexo I
Lista de convocação da Fase 3 da 2ª chamada - Mediadores 

Presenciais
Nome Polo Inscrição
Aparecida do Carmo Fernandes Cheroti Cajamar 2352
Carlos Fabbri Junior São Paulo - Parque Bristol 5341
Carolina Rosa Silva de Lucena Catanduva 4590
Cláudia Liciely Barbosa e Silva Potim 4871
Denise de Souza Bisetti São Paulo - Vila Rubi 2665
Eduardo Pessetto São Paulo - Freguesia do Ó 5292
Fabiane Karen Godoy Cordeirópolis 5238
Fernanda Machado Mendes Carvalho São José Dos Campos - Parque 5064
Jose Carlos Melchior Arnosti Ipeúna 5097
Leandro Fonseca de Souza Piracicaba 3832
Luana Cristina Zambelli Pirassununga 1669
Maria Andreia Rossafa Votuporanga 4897
Maria Cleonice dos Santos Gonçalves Mirante do Paranapanema 2083
Maria Euma Soares São Paulo - Cidade Dutra 5392
Natalia de Souza Pelinson Itaberá 5168
Rafael Tasinato Mauá 2321
Rafaela Wiklich Sobrinho Mauá 5313
Ronaldo Adriano Miranda Bocaina 2241
Thais Moreno Priolli Leme 2852
Thais Santos Castro Guaratinguetá 5070
Thamires Gomes Vieira Ilha Comprida 2206
Thays de Souza João Luiz São Paulo – Jaçanã 3818
Valdemir da Paixão Arujá 4497
Wilson Ferreira Mauá 3931

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ÁREA DE CONSULTORIA GERAL

 PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES
 Comunicado
Processo PGE-PRC 2020/1891
Edital de Credenciamento 02/2020
O Procurador do Estado Chefe da Procuradoria de Procedi-

mentos Disciplinares, em atenção aos termos do Edital de Cre-
denciamento 02/2020 (processo PGE-PRC-2020/1891), divulga a 
lista de plantonistas do mês de agosto de 2021, a serem cum-
pridos nos termos da OS PPD 04, de 03.03.21 (plantão remoto).

Lista de Plantonistas
Agosto de 2021
Dia
Advogados OAB
02.08.21 – Segunda-Feira
Rodrigo Pieretti Menezes - 415.125
03.08.21 – Terça-Feira
Daniel de Castro Neves - 394.779
Guilherme Fonseca e Silva 446.534
Cintia da Silva Biral 404.026
04.08.21 – Quarta-Feira
Marcello Franceschelli 190.050
Rui Yoshio Kunugi 142.014
Adalberto Jordão Alves 431.363
05.08.21 – Quinta-Feira
Nina Satomy Goto Egydio Costa 410.394
Fabiana Toledo Maluenda 367.064
Maria do Socorro Costa Gomes 362.543
06.08.21 – Sexta-Feira
Luisa Quintino Oliveira Pedroso 385.231
09.08.21 – Segunda-Feira
Erica Silva Gazióli 391.026
10.08.21 – Terça-Feira
Mario Tadeu Ayres Martins 409.289
Elaine Aparecida Gregorio 281.058
Thais dos Santos Porto Garcia 384.529
11.08.21 – Quarta-Feira
Fernanda Omena Sanches 230.080
Luciane Cruz Lotfi 92.822
Solange Sardinha Kokay 89.251
12.08.21 – Quinta-Feira
Fermison Guzman Moreira 242.326
Dennis Rondello Mariano 262.218
Ester Phelipe 159.889
13.08.21 – Sexta-Feira
Marisa Motta Homma 196.514
16.08.21 – Segunda-Feira
Valter Borsari Filho 382.423
Yan Daniel Silva 408.816
17.08.21 – Terça-Feira
Andressa de Barros Costa 422.929
Cislene de A. B. Da Fonseca 409.003
Gigliola Carmen Aguilar Alvarez 314.258
18.08.21 – Quarta-Feira
Luciane da Silva Bueno 394.087
Nelson Fonseca de Oliveira 373.073
Alessandra Rodrigues Gomes 320.763
19.08.21 – Quinta-Feira
Ana Carolina Nogueira Magalhães 335.678
Isabel Maria Galvão Dix Dias 58.261
Rosana Lopes Ferreira Nunes 191.168
20.08.21 – Sexta-Feira
Cleber Santos Oliveira Deiab Aly 299.843
23.08.21 – Segunda-Feira
Danielle Araujo de Souza 344.736
Vanessa Vieira Coca das Virgens 406.272
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