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das 09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e quatro) 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. NELSON EDUARDO ROSSI – OAB/SP 68.251
PROCESSO DETRAN 2705088/2019- GDOC 1000726-

6671/2020
INTERESSADO: S.C.F.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 10ª 

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. 158, a saber: l. Recebo a defesa prévia à fl. 122/157. 2. Para 
oitiva das testemunhas da Administração e Defesa designo o 
dia 16 de novembro de 2022, às 13h30min. 3. A audiência será 
realizada por videoconferência, ficando facultada às testemu-
nhas a escolha do local onde pretendem prestar o depoimento. 
3.1. As testemunhas da Defesa serão intimadas pela PPD, por 
mensagem eletrônica, devendo informar, até 15 dias antes da 
audiência, endereço eletrônico (e-mail) e número de telefone 
para contato, por mensagem eletrônica a ser enviada para: 
(pgeppd-10up@sp.gov.br). 3.2. As testemunhas receberão em 
seus endereços eletrônicos, com antecedência, link com todas as 
orientações para participar da videoconferência. 4. Intimem-se, 
o indiciado, a defesa e as testemunhas. 5. Requisite-se a Ficha 
Funcional atualizada do indiciado. Publique-se. A vista e a carga 
de autos poderão ser agendadas pelo Advogado por telefone, 
no número (11) 3291-7100, das 09h00min às 17h00min, com 
24 (vinte e quatro) 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.

DRA. FABIANA CRISTINA AMARO BARRO – OAB/SP 244.608
CENTRO PAULA SOUZA
PROCESSO CPS 527406/2019 - GDOC 1000726-

503511/2019
INTERESSADO: L.H.M.S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

10ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do des-
pacho de fls. 235, a saber: 1. Designo o dia 21 de março de 
2022, às 13h30min, para oitiva das testemunhas arroladas pela 
Administração e Defesa, conforme termo de audiência juntado 
às fls. 233. 2. As testemunhas da Administração serão intimadas 
pela PPD, por mensagem eletrônica, devendo informar, até 15 
(quinze) dias antes da data designada para audiência, endereço 
eletrônico (e-mail) e número de telefone para contato, por men-
sagem eletrônica a ser enviada para: (pge-ppd-10up@sp.gov.
br). 3. A Unidade Processante encaminhará para os endereços 
eletrônicos informados, com antecedência, link com orientações 
para participar da videoconferência. 4. Cumpra-se, Intime-se e 
Publique-se. A vista e a carga de autos poderão ser agendadas 
pelo Advogado por telefone, no número (11) 3291-7100, das 
09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e quatro) 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. ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR – OAB/SP 225.595
DRA. HELOISA BARBOSA PINHEIRO SILVARES – OAB/SP 

375.077
PROCESSO CPS 0000238/2018 - GDOC 1000726-

179487/2019
INTERESSADO: S.R.T.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

10ª 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. 235, a saber: 1. Manifestação da Defesa à fl. 234. 2. Não 
havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada 
a instrução processual e concedo ao acusado o prazo de 7 
(sete) dias para apresentação de Alegações Finais. 3. Intime-se. 
Cumpra-se. A vista e a carga de autos poderão ser agendadas 
pelo Advogado por telefone, no número (11) 3291-7100, das 
09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e quatro) 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. JOSÉ ROBERTO BAERBOSA – OAB/SP 255.165
PROCESSO CPS 0000038/2017 - GDOC 1000726-

951975/2017
INTERESSADO: R.A.M.C.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

10ª 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. 151, a saber: 1. Designo o dia 08 de agosto de 2022, às 
13h30min, para oitiva das testemunhas arroladas pela Admi-
nistração informadas no item 2, página 150. 2. As testemunhas 
da Administração serão intimadas pela PPD, por mensagem 
eletrônica, devendo informar, até 15 (quinze) dias antes da 
data designada para audiência, endereço eletrônico (e-mail) 
e número de telefone para contato, por mensagem eletrônica 
a ser enviada para: (pge-ppd-10up@sp.gov.br). 3. A Unidade 
Processante encaminhará para os endereços eletrônicos infor-
mados, com antecedência, link com orientações para participar 
da videoconferência. 4. Cumpra-se, Intime-se e Publique-se. A 
vista e a carga de autos poderão ser agendadas pelo Advogado 
por telefone, no número (11) 3291-7100, das 09h00min às 
17h00min, com 24 (vinte e quatro) 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. ALEX DIVINO DE SOUZA – OAB/SP 431.372
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
PROCESSO H.C.F.M.U.S.P 3460475/2019 - GDOC 1000726-

80686/2020
INTERESSADO: J.M.C.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 10ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls. 78, a saber: l. Recebo a defesa prévia à fl. 72/77. 2. Para oitiva 
das testemunhas da Administração e Defesa designo o dia 23 de 
agosto de 2022, às 15h00min. 3. A audiência será realizada por 
videoconferência, ficando facultada às testemunhas a escolha 
do local onde pretendem prestar o depoimento. 3.1. As teste-
munhas da Defesa serão intimadas pela PPD, por mensagem 
eletrônica, devendo informar, até 15 dias antes da audiência, 

apresentação da Defesa Prévia. A vista e a carga de autos pode-
rão ser agendadas pelo Advogado por telefone, no número (11) 
3291-7100, das 09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência. No agendamento o Advogado, após for-
necer seus dados profissionais, indicará a Unidade Processante, 
a Secretaria de Estado ou Autarquia, o número do processo e 
o dia e hora que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de 
Procedimentos Disciplinares. Caso o Advogado não compareça 
no dia e hora agendados seu atendimento ficará sujeito à espe-
ra, de modo que não retarde outros atendimentos agendados.

DRA. ELAINE GOMES DE LIMA – OAB/SP 254.638
PROCESSO SAP 995/2019 - GDOC 1000726-541945/2019
INTERESSADO: M.M.P.V.O.
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. 674, a saber: 1. Tendo em vista o disposto no artigo 267-N 
da Lei nº 10.261/1968, acrescentado pela Lei Complementar nº 
1.321/2021, intime-se o acusado para comparecer à audiência 
de instrução designada para o dia ????16 de dezembro de 
2021, às 15h00min, a ser realizada por videoconferência, a 
fim de que, se preencher os requisitos legais, possa, querendo, 
manifestar interesse na suspensão da Sindicância, na forma e 
segundo condições a serem especificadas, nos termos dos §§ 1º 
ao 5º do mesmo dispositivo legal, sob pena de preclusão. 2. Para 
tanto, deverá informar, até dois dias antes da data designada, 
seu endereço eletrônico (e-mail) e número de telefone, fazendo 
referência ao processo, dia e horário da audiência. 3. Publique-se 
para ciência da i. Defesa constituída às fls. 558.  A vista e a carga 
de autos poderão ser agendadas pelo Advogado por telefone, 
no número (11) 3291-7100, das 09h00min às 17h00min, com 
24 (vinte e quatro) 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. FERNANDO FAVARO DIAZ DE HERRERA – OAB/SP 
341.147

DRA. LUCIANA VITALINA FIRMINO DA COSTA – OAB/SP 
196.828

PROCESSO SAP 450723/2021 - GDOC 1000726-14837/2021
INTERESSADO: R.J.M.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

12ª 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. 90, a saber: 1. Tendo em vista a informação da D. Defesa 
de fls. 88, que o indiciado encontra-se em licença saúde na 
data da audiência de oferecimento da suspensão condicional 
da sindicância, REDESIGNO a audiência de interrogatório de 
fls. 82 para o dia 10 de fevereiro de 2022, às 10h30, onde será 
oportunamente oferecido o benefício da suspensão condicional 
da sindicância a ser realizada por videoconferência, por meio da 
plataforma Microsoft Teams. 2. Intime-se o indiciado, bem como 
a D. Defesa via D.O. 3. Cumpra-se. Publique-se. A vista e a carga 
de autos poderão ser agendadas pelo Advogado por telefone, 
no número (11) 3291-7100, das 09h00min às 17h00min, com 
24 (vinte e quatro) 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.

DRA. CAROLINE DE OLIVEIRA RUBIO – OAB/SP 302.036
SECRETARIA DA SAÚDE
PROCESSO SS 001.0138.000702/2015 - GDOC 1000726-

677817/2016
INTERESSADO: F.A.F.M.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 9ª 

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. 156, a saber: 1. Tendo em vista, que o Dr. Tarcísio Oliveira 
da Silva – OAB/SP 227.200, defensor constituído pela indiciada 
Francisca, devidamente intimado as fls. 140, não apresentou 
suas alegações finais. 2. Em razão do credenciamento de Advo-
gados realizado no processo GDOC n° 16831-364544/2017, 
substituo os Defensores anteriores nomeados, ficando nomeado 
para a defesa da servidora indiciada Francisca de Assis Freitas 
Marques o Dr. João Marco Teixeira de Souza Braga OAB/SP 
404.113. 3. Intime-se o d. defensor ora nomeado para ciência 
da nomeação, bem como apresentar suas alegações finais no 
prazo legal. 4. Publique-se. A vista e a carga de autos poderão 
ser agendadas pelo Advogado por telefone, no número (11) 
3291-7100, das 09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência. No agendamento o Advogado, após for-
necer seus dados profissionais, indicará a Unidade Processante, 
a Secretaria de Estado ou Autarquia, o número do processo e 
o dia e hora que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de 
Procedimentos Disciplinares. Caso o Advogado não compareça 
no dia e hora agendados seu atendimento ficará sujeito à espe-
ra, de modo que não retarde outros atendimentos agendados.

DR. JOÃO MARCO TEIXEIRA DE SOUZA BRAGA – OAB/
SP 404.113

DR. TARCÍSIO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/SP 227.200
DRA. ADRIANE ISABELE GOMES FELICIANO – OAB/SP 

335.505
DR. WILSON ZIA – OAB/SP 97.800
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN
PROCESSO DETRAN 725054/2018 - GDOC 1000726-

498479/2018
INTERESSADO: E.J.A.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 9ª 

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. 557, a saber: 1. Juntado aos autos a resposta do Despacho 
(fls.549). 2. Intime-se o defensor Dr. Edson Gomes de Oliveira – 
OAB/SP 260.729, para ciência do documento de fls. 552/556. 3. 
Publique-se. A vista e a carga de autos poderão ser agendadas 
pelo Advogado por telefone, no número (11) 3291-7100, das 
09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e quatro) 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. EDSON GOMES DE OLIVEIRA – OAB/SP 260.729
PROCESSO DETRAN 387111/2017 - GDOC 1000726-

1032525/2017
INTERESSADO: E.T.C.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 10ª 

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. 114, a saber: 1. Intimar o advogado para apresentar em 48 
horas, as Alegações Finais. 2. Transcorrido o prazo, expeça-se ofí-
cio à OAB e intime-se o acusado a constituir novo defensor, sob 
pena de ser-lhe nomeado servidor para defendê-lo. 3. Publique-
-se. Cumpra-se. A vista e a carga de autos poderão ser agenda-
das pelo Advogado por telefone, no número (11) 3291-7100, 

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 Nº 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 nas quais um conteudista tenha sido 
selecionado pelo sorteio e venha a ser convocado em uma 
dada disciplina e, ao mesmo tempo, seja o único habilitado em 
outra(s) disciplina(s), caberá à diretoria acadêmica, conforme 
item 6.6.1 do Edital de Chamamento Público Nº 002/2019, deci-
dir pelo 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 a 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-
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.

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

mamento Público Nº 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.

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 letivos.

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 Nº 002/2019 de 14 de 
setembro de 2019, alterado pelos comunicados publicados no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo em 22 de fevereiro de 2020 
e 25 de agosto de 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 edital.

2.2 - Os conteudistas habilitados posteriormente à data 
deste sorteio poderão participar de sorteios subsequentes.

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 regra-
mentos previstos no Chamamento Público Nº 002/2019 e no 
presente edital, 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 4.2 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 do primeiro prêmio do concurso 5621-
9 da Loteria Federal a ser realizado dia 11/12/2021 pela Caixa 
Econômica Federal.

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.

Tabela I - Lista de disciplinas, ofertas e serviços previstos
Código Disciplina Oferta Roteiros de 

Aprendizagem
Videoaulas Elaboração de 

atividades
Elaboração 
de questões

Acomp. Valor

SDD001 Didática 2022b1 - - Tipo 2 (24) 48 Bimestral R$ 13.600,00
TAE301 Tópicos Avançados em Eng. de Computação I 2022b1 - - Tipo 2 (24) 48 Bimestral R$ 13.600,00
COM340 Aplicações em Aprendizado de Máquina 2022b2 8 11-21 Tipo 1 (48) 48 Bimestral R$ 33.400,00
COM450 Desenvolvimento para Dispositivos Móveis 2022b2 8 11-21 Tipo 1 (48) 48 Bimestral R$ 33.400,00
SAA001 Avaliação Educacional e da Aprendizagem 2022b2 - - Tipo 2 (24) 48 Bimestral R$ 13.600,00
SMA001 Metodologias ativas de aprendizagem: projetos interdisciplinares 2022b2 - - Tipo 2 (24) 48 Bimestral R$ 13.600,00

Tabela II - Lista de conteudistas habilitados e identificados por disciplina
Código Disciplina Número Habilitação Período Nome Completo
COM340 Aplicações em Aprendizado de Máquina 486/2021 2022b2 Cristhof Johann Roosen Runge
COM450 Desenvolvimento para Dispositivos Móveis 484/2021 2022b2 Cristhof Johann Roosen Runge
COM450 Desenvolvimento para Dispositivos Móveis 482/2021 2022b2 Maria da Graça Campos Pimentel
SAA001 Avaliação Educacional e da Aprendizagem 0774/2020 2022b2 Eric Ferdinando Kanai Passone
SAA001 Avaliação Educacional e da Aprendizagem 0807/2020 2022b2 Karine Vichiett Morgan
SAA001 Avaliação Educacional e da Aprendizagem 0927/2020 2022b2 Keite Silva de Melo
SDD001 Didática 281/2021 2022b1 José Milton de Lima
SDD001 Didática 267/2021 2022b1 Karina Soledad Maldonado Molina
SDD001 Didática 494/2021 2022b1 Karine Vichiett Morgan
SDD001 Didática 334/2021 2022b1 Keite Silva de Melo
SDD001 Didática 0849/2020 2022b1 Maria do Carmo Monteiro Kobayashi
SDD001 Didática 0204/2021 2022b1 Renata Marcílio Cândido
SDD001 Didática 0148/2021 2022b1 Taitiany Karita Bonzanini Minetto
SMA001 Metodologias ativas de aprendizagem: projetos interdisciplinares 0893/2020 2022b2 Adriana Aparecida de Lima Terçariol
SMA001 Metodologias ativas de aprendizagem: projetos interdisciplinares 0100/2021 2022b2 beatris cristina possato
SMA001 Metodologias ativas de aprendizagem: projetos interdisciplinares 0135/2021 2022b2 Fabiana Maris Versuti
SMA001 Metodologias ativas de aprendizagem: projetos interdisciplinares 0118/2021 2022b2 Fernanda de Oliveira Soares Taxa
SMA001 Metodologias ativas de aprendizagem: projetos interdisciplinares 336/2021 2022b2 Keite Silva de Melo
SMA001 Metodologias ativas de aprendizagem: projetos interdisciplinares 0864/2020 2022b2 Raquel Rosan Christino Gitahy
SMA001 Metodologias ativas de aprendizagem: projetos interdisciplinares 0040/2021 2022b2 Rogério de Almeida
SMA001 Metodologias ativas de aprendizagem: projetos interdisciplinares 298/2021 2022b2 Taitiany Karita Bonzanini Minetto
SMA001 Metodologias ativas de aprendizagem: projetos interdisciplinares 0948/2020 2022b2 Thaís Cristina Rodrigues Tezani
TAE301 Tópicos Avançados em Eng. de Computação I 406/2021 2022b1 Antonio Cesar Germano Martins
TAE301 Tópicos Avançados em Eng. de Computação I 409/2021 2022b1 Claudio Fabiano Motta Toledo
TAE301 Tópicos Avançados em Eng. de Computação I 0806/2020 2022b1 Julio Cezar Estrella
TAE301 Tópicos Avançados em Eng. de Computação I 0892/2020 2022b1 Marcos Antonio Simplicio Junior

São Paulo, 10 de dezembro de 2021
_________________________________
Rodolfo Jardim de Azevedo
Presidente
Universidade Virtual do Estado de São Paulo

 Despacho do Presidente
Homologação
O Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado 

de São Paulo - Univesp, no uso de suas atribuições legais e na 
forma do item 11.5., do Edital de Abertura nº 006/2021, HOMO-
LOGA o resultado final do Processo Seletivo Simplificado online 
de docentes por tempo determinado na área de Engenharia de 
Produção e áreas afins, divulgado por ordem de classificação no 
D.O.E. de 03/12/2021 (seção I - pág. 119).

São Paulo, 10 de dezembro de 2021.
Rodolfo Jardim de Azevedo

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ÁREA DE CONSULTORIA GERAL

 PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES
 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
PROCESSO SAP 685/2019 - GDOC 1000726-

393546/2019
INTERESSADO: S.N.O.
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. 305 e vs., a saber: 1. No Termo da Audiência realizada 
em 29/11/2021 (fls. 299/299-verso), equivocadamente constou 
o nome da Dra. Elaine Aparecido Gregório, OAB/SP nº 281.058, 
como Defensora Dativa, quando o correto, como inclusive ficou 
anotado na planilha de nomeação, era a indicação do nome da 
Dra. Elaine Gomes de Lima, OAB/SP nº 254.638. 2. Assim sendo, 
em retificação, nomeio, a pedido da acusada, para a defesa dos 
seus interesses, a DRA. ELAINE GOMES DE LIMA, OAB/SP Nº 
254.638. 3. Encaminhe-se e-mail à interessada para cientificá-la 
do nome, número de OAB e telefone da defensora ora nomeada. 
4. Aguarde-se a apresentação de Defesa Prévia no prazo excep-
cional de 06 (seis) dias.  5. A peça poderá ser (a) protocolizada 
no Cartório desta PPD; (b) enviada pelos Correios, hipótese em 
que valerá como protocolo a data da postagem ou, ainda, (c) 
assinada, digitalizada e encaminhada à 4ª Unidade eletronica-
mente, para o e-mail pge-ppd-4up@sp.gov.br, desde que, nesse 
último caso, contenha até 05 (cinco) folhas com impressão na 
frente e no verso, servindo a mensagem de encaminhamento 
como protocolo, assim contribuindo para a menor circulação de 
pessoas no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo Corona-
vírus).  6. Vista dos autos fora de Cartório poderá ser requerida 
mediante agendamento, pelo telefone (11) 3291-7100, das 
09h00min às 17h00min, com 24 horas de antecedência. 7. 
Cumpra-se, outrossim, o item 7 do Termo de fls. 299/299-verso. 
8. Publique-se para ciência da nomeação ora efetuada e para 


