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foi deliberado: 1 – Considerando-se que a acusada apresentou 
manifestação à Unidade Processante por meio eletrônico, onde 
apresentou justificativa para as faltas, e embora tenha recebido 
o link de acesso, não ingressou na sala virtual, decreto a sua 
revelia; 2 – Neste ato nomeio a advogada credenciada para 
realizar a defesa da indiciada, a Dra. Margareth Morgado, OAB/
SP 141.182, e-mail: margareth-adv@hotmail.com, telefone: 
(11) 951665890, que deverá ser intimada da nomeação pela 
imprensa oficial e para que apresente defesa prévia. NADA 
MAIS, encerra-se este termo, que reproduz os atos praticados em 
audiência. Eu, Rita de Cássia Gimenes Arcas digitei e subscrevi. 
A vista e a carga de autos poderão ser agendadas pelo Advo-
gado 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.

DRA. MARGARETH MORGADO - OAB/SP 141.182
PROCESSO SEDUC 223599/2019 – GDOC 1000726-

316328/2019
INTERESSADO: M.C.M
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.126, a saber: Recebo os documentos enviados pela origem 
e juntados às fls. 118/125. Dou por encerrada a instrução. 
Intime-se a i. defesa dativa (Dra. Ester Phelipe, OAB/SP 159.889 
– fls. 85) 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 
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.

DRA. ESTER PHELIPE - OAB/SP 159.889
PROCESSO SEDUC 04802/2019
INTERESSADO: A.J.C.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do Termo de fls. 
59, a saber: Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois 
mil e vinte e dois, às 14h30, sob a Presidência da Procuradora 
do Estado, Dra. Rita de Cássia Gimenes Arcas, foi instalada a 
audiência interrogatório por videoconferência, que não se 
realizou em razão da ausência do acusado. Pela Presidência foi 
deliberado: 1 – Considerando-se que o acusado foi regularmente 
citado e não compareceu ao ato, decreto a sua revelia; 2 – Neste 
ato nomeio o advogado credenciado, Dra. Solange Cristina Setu-
co Shimizu OAB/SP 298.788 para realizar a defesa do acusado, 
que deverá ser intimado pela imprensa oficial da nomeação e 
para que apresente defesa prévia. NADA MAIS, encerra-se este 
termo, que reproduz os atos praticados em audiência. Eu, Rita 
de Cássia Gimenes Arcas digitei e subscrevi. 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. SOLANGE CRISTINA SETUCO SHIMIZU - OAB/SP 
298.788

PROCESSO SEDUC 041/2015 – GDOC 1000726-3726/2015
INTERESSADO: A.A.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 6ª 

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 Termo de fls. 
382 e vs., a saber: Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois 
mil e vinte e dois, às 14h30min, sob a Presidência do Procura-
dor do Estado, Dr. Geraldo Horikawa, foi instalada a audiência 
de interrogatório por videoconferência. Ausente o indiciado 
Alexandro Antunes. Pela Presidência foi deliberado o seguinte: 
1 – Tendo em vista que o indiciado Alexandro Antunes, foi 
devidamente intimado e citado por edital, conforme consta de 
folhas 380, e que, diante de sua omissão, foi enviado o link para 
o e-mail que consta em seus registros na Secretaria de Estado da 
Educação, a fim de que participasse do interrogatório, e mesmo 
assim não compareceu ao referido ato, fica decretada sua REVE-
LIA. 2 – Nomeio o Dr. Antônio Sérgio Monteiro Fernandes - OAB/
SP 122.131, para defender os interesses do indiciado, e-mail: 
asergiomontfernandes@yahoo.com.br - fone: (11) 95794-8687. 
3 – Fica aberto, em caráter excepcional, o prazo de 5 (cinco) dias 
para a defesa requerer provas ou apresentá-las. Em eventual rol 
de testemunhas deverão ser informados os endereços eletrôni-
cos (e-mails) e telefones para contato das pessoas que a Defesa 
pretende ouvir, para que seja enviado o link para participação 
em audiência por videoconferência a ser agendada; 4 – Designo 
para o dia 23/05/2022, às 11 horas, a audiência por videoconfe-
rência para oitiva das Testemunhas da Administração, que serão 
notificadas pela PPD, devendo informar, até o dia 12/05/2022, 
endereço eletrônico (e-mail) e número de telefone para contato, 
por mensagem eletrônica a ser enviada para: pge-ppd-6up@
sp.gov.br. As testemunhas receberão em seus endereços ele-
trônicos, com antecedência, link com todas as orientações para 
participarem da videoconferência; 5 – Providencie a Assistência 
o envio de cópia do presente termo ao indiciado, por e-mail; 
6 – Intime-se o advogado de defesa nomeado do inteiro teor 
do presente termo de audiência, por publicação no D.O.E. e 
por mensagem eletrônica a ser enviada para o e-mail por ele 
fornecido. NADA MAIS, encerra-se este termo, que reproduz os 
atos praticados em audiência. Eu, Geraldo Horikawa digitei. 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. ANTÔNIO SÉRGIO MONTEIRO FERNANDES - OAB/SP 
122.131

SECRETARIA DA SAÚDE
PROCESSO SES 2089938/2018 – GDOC 

1000726.135342/2019
INTERESSADO: A.P.R.K.H.
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 termo de fls. 
75, a saber: Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois 
mil e vinte e dois, às 15h30, sob a Presidência da Procuradora do 
Estado, Dra. Rita de Cássia Gimenes Arcas, foi instalada a audi-
ência interrogatório por videoconferência, que não se realizou 

– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls. 116, a saber:1. Recebo os documentos enviados pela origem 
e juntados às fls. 109/115. 2. Intime-se a i. defesa (procuração 
de fls. 27vº) 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 
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.

DRA. MARCIA ARBBRUCEZZE REYES – OAB/SP 127.641
PROCESSO SAP 504449/2020 – GDOC 1000726.92736/2020
INTERESSADO: V.E.S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – 
Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de fls. 
56 a saber: 1. Recebo a defesa prévia juntadas às fls. 54/55. Dou 
por encerrada a instrução. Intime-se a i. defesa (Dra. Alessandra 
Maria da Silva OAB/SP 281.727) 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 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.

DRA. ALESSANDRA MARIA DA SILVA OAB/SP 281.727
PROCESSO SAP 3611526/2019 – GDOC 

1000726.38608/2020
INTERESSADO: L.F.N.C.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls. 64 a saber: 1. Recebo os documentos enviados pela origem e 
juntados às fls. 58/63. 2. Intime-se a i. defesa dativa (Dr. Vinícius 
Leonardo Lourenço, OAB/SP 396.888) para que apresente Alega-
ções 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 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. VINÍCIUS LEONARDO LOURENÇO - OAB/SP 396.888
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PROCESSO SEDUC 769593/2018 – GDOC 1000726-

393320/2018
INTERESSADO: M.A.S.C
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

1ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despa-
cho de fls. 69, a saber: 1. Recebo os documentos enviados pela 
origem e juntados às fls. 63/68. 2. Intime-se a i. defesa (Dra. 
Leda Ramos, OAB/SP 371.207 e Dra Tatiana Soares de Siqueira, 
OAB/SP 267.298) para que apresente Alegações Finais no prazo 
legal. Publique-se. A vista e a carga de autos poderão ser agen-
dadas 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.

DRA. LEDA RAMOS - OAB/SP 371.207
DRA TATIANA SOARES DE SIQUEIRA - OAB/SP 267.298
PROCESSO SEDUC 2302/2017 – GDOC 1000726-

881858/2017
INTERESSADO: M.C.B.O.
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. 363, a saber: 1. Intime-se a indiciada para que compareça 
ao Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo 
– IMESC, na Rua Barra Funda, nº 824, São Paulo/SP, no dia 19 
de julho de 2022, às 17h00, a fim de ser submetida à perícia 
médica. Na referida data, a indiciada deverá chegar com 30 
(trinta) minutos de antecedência, bem como deverá apresentar 
documento de identificação original e com foto, e todos os 
documentos médicos (exames laboratoriais, de imagem, rela-
tórios e/ou prontuários médico-hospitalares, etc) que dispuser, 
sob pena de inviabilidade de realização do ato e preclusão da 
prova. 2. Intime-se a defesa para ciência do presente despacho. 
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.

DRA. FERNANDA LINGE DEL MONTE – OAB/SP 1546.870
DR. CESAR RODRIGUES PIMENTEL – OAB/SP 134.301
DRA. MARIA CLAUDIA CANALE – OAB/SP 121.188
DRA. ADRIANA ANDREA DOS SANTOS - OAB/SP 154.168
DRA. CRISTIANA MARISA THOZZI SASAKI – OAB/SP 138.189
DR. MARCUS VINICIUS THOMAZ SEIXAS - OAB/SP 228.902
DR. FRANCISCO RUILOBA - OAB/SP 195.021
DRA.TATIANA SOARES DE SIQUEIRA267.298
DRA. FRANSSILENE DOS SANTOS SANTIAGO - OAB/SP 

265.756
DRA. CHRISTIANE TORTURELLO - OAB/SP 176.823
DRA. PATRICIA LAFANI VUCINIC - OAB/SP 196.889
DRA. CASSIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SP 177.966
DR. TALES CUNHA CARRETERO - OAB/SP 318.833
DR. JOSÉ BENEDITO DA SILVA - OAB/SP 336.296
DRA. MEIRE ANA DE OLIVEIRA - OAB/SP 160.406
DRA. LEONELA TAIS DA SILVA – OAB/SP 393.344
DR. ANDRE PEREIRA DOS SANTOS - OAB/SP 293.352
PROCESSO SEDUC 2220416/2020
INTERESSADO: S.H.B.T.
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 Termo de fls. 
81, a saber: Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois 
mil e vinte e dois, às 13h30, sob a Presidência da Procuradora 
do Estado, Dra. Rita de Cássia Gimenes Arcas, foi instalada a 
audiência interrogatório por videoconferência, que não se 
realizou em razão da ausência da acusada. Pela Presidência 

convocados pela mesa, desde que esteja melhor classificado e 
ainda haja vagas.

Antes do início dos trabalhos, a mesa que os presidir forne-
cerá os esclarecimentos necessários e determinará a orientação 
a ser seguida no seu decorrer.

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
DATA: 12/05/2022
HORÁRIO: 12:00 hrs.
LOCAL: DEPARATAMENTO REGIONAL DE SAÚDE XVI - 

SOROCABA
ENDEREÇO: Rua Direitos Humanos, nº 123 – Jardim do Paço 

– Sorocaba / SP – CEP. 18087-082
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS
NOME - RG. - CPF - CLASSIFICAÇÃO
ANDRESSA RENGER SILVA - 228480905 - 266046148-

16 - 1º
VANESSA BRAVO CYRILLO - 321597795 - 389199288-

27 - 2º
ARIANY CORDEIRO PEDROSO DA SILVA - 2188400470 - 

070806259-80 - 3º
ANGÉLICA MAZON DA SILVA - 472644099 - 388270998-

75 - 4º
LOCAL DE TRABALHO: DEPARATAMENTO REGIONAL DE 

SAÚDE XVI - SOROCABA
ENDEREÇO:- Rua Direitos Humanos, nº 123 – Jardim do 

Paço – Sorocaba / SP – CEP. 18087-082
RELAÇÃO DE VAGAS / REGIME JURÍDICO: 01 (uma) vaga / 

Contrato por Tempo Determinado.

 LOGÍSTICA E TRANSPORTES

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CONCORRÊNCIA Nº 313/2021– Contratação de Empresa 

Especializada para Prestação de Serviços Técnicos na Supervisão 
e Acompanhamento das Obras do Novo Programa de Vicinais, 
dividido em 12 lotes para a Fase 5, conforme as especificações 
técnicas constantes do Termo de Referência – Anexo I, da 
proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes 
do processo administrativo em epígrafe, observadas as normas 
técnicas da ABNT.

Lote 8 – DIVISÃO REGIONAL DE SÃO PAULO – DR-10.
Homologada e adjudicada em 19/04/2022 ao CONSÓRCIO 

ESTEIO - CEPPLA, ficando o mesmo convocado a recolher a cau-
ção no valor de R$ 217.813,34 no prazo de 05 dias e assinar o 
contrato nº 21.727-0 dentro do prazo de 15 dias, nos termos da 
Portaria SUP/DER-072 de 05/10/2012, podendo ser consultada 
no site do DER (www.der.sp.gov.br).

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 Convocações:
Convocamos o representante legal da empresa MRS SEGU-

RANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, o Senhor André 
Silva Zanardi, para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar desta publicação, à Rua dos Andradas, 140 – São Paulo 
– SP, para apresentação da diferença da Garantia do Contrato 
N.º 002/2019 referente ao REAJUSTE anual com base no índice 
de janeiro de 2022, dos Serviços de VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 
PATRIMONIAL DESARMADA EM DIVERSAS UNIDADES. A empre-
sa deverá providenciar a complementação da apólice no valor 
de R$ 22.214,43 (vinte e dois mil duzentos e catorze reais e 
quarenta e três centavos) correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor deste termo aditivo de reajuste referente à CAUÇÃO do 
contrato, como garantia de sua perfeita execução.

Convocamos o representante legal da empresa JUMPER 
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI EP, o Senhor 
Rafael da Silva Mota, para comparecer no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a contar desta publicação, à Rua dos Andradas, 140 
– São Paulo – SP, para apresentação da diferença da Garantia 
do Contrato N.º 001/2019, referente ao REAJUSTE anual com 
base no índice de janeiro de 2022, dos Serviços de VIGILÂNCIA 
E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA EM DIVERSAS 
UNIDADES. A empresa deverá providenciar a complementação 
da apólice no valor de R$ 30.168,99 (trinta mil cento e sessenta 
e oito reais e noventa e nove centavos) correspondente a 5% 
(cinco por cento) 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

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PRÓXIMA ETAPA 
REFERENTE AO EDITAL N.º 02/2021 PARA CONTRATA-
ÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSOR DOUTOR 
MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ONLINE – 
PROCESSO UNIVESP-PRC-2021/00130-V01

O Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo - Univesp, no uso das suas atribuições estatutárias 
e nos termos do disposto no Edital do Processo Seletivo Simpli-
ficado Nº 02/2021 - PROCESSO UNIVESP-PRC-2021/00130-V01.

Considerando que das quatro vagas do edital nº 02/2021 
- Computação e áreas afins, dos seis candidatos classificados 
foram realizadas três contratações e 3 desistências, restando 
uma vaga para preenchimento, convocamos o 2º candidato do 
edital nº 05/2021 - Engenharia de Computação e Doutor(a) em 
Engenharia e áreas afins, Processo UNIVESP-PRC-2021/00132, 
cadastro reserva, para ocupar a vaga disponível do edital nº 
02/2021 - Computação e áreas afins - Processo UNIVESP-PRC-
-2021/00130-V01.

Resolve:
Tornar público que fica convocado o candidato abaixo rela-

cionado para a próxima etapa do Processo Seletivo Simplificado 
online nº 02/2021, para o cargo de PROFESSOR DOUTOR - ÁREA 
DE COMPUTAÇÃO:
Classificação Número de inscrição Nome Completo RG
2º 5009 JOSE AVELINO PLACCA 12.628.271-7

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
1- O candidato deverá comparecer, impreterivelmente, no 

dia 02/05/2022, às 13h00, à sede da Univesp, situada à Av. Pro-
fessor Almeida Prado, 532, Prédio 1, Cidade Universitária, São 
Paulo - SP, para apresentação de toda a documentação original, 
de acordo com a relação disponibilizada em https://univesp.br/
transparencia/pss-docentes e enviada no e-mail previamente 
cadastrado pelo(a) candidato(a) quando de sua inscrição no 
processo seletivo.

2 - O não comparecimento na data, local e horário esta-
belecidos nesta convocação ou a falta de apresentação da 
documentação será considerado como desistência por parte 
do(a) candidato(a).

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ÁREA DE CONSULTORIA GERAL

 PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES
 SERCRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
PROCESSO SAP 3024361/2019 – GDOC 

1000726.589218/2019
INTERESSADO: J.S.N.
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 

 CENTRO ESPECIALIZADO EM 
REABILITAÇÃO DR. ARNALDO PEZZUTI 
CAVALCANTI - MOGI DAS CRUZES
 Centro Especializado em Reabilitação Dr. Arnaldo 

Pezzuti Cavalcanti, em Mogi das Cruzes
Notificação
O Diretor Técnico de Departamento de Saúde notifica a ser-

vidora PRISCILA TORRES DA SILVA, RG 32.607.744-3, Auxiliar de 
Enfermagem–Lei 500/74, para comparecer neste Centro Espe-
cializado em Reabilitação Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, sito à 
Rodovia Engenheiro Candido do Rego Chaves, Km 3,5 – Pindo-
rama, Mogi das Cruzes-SP, na Gerência de Recursos Humanos, 
no prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, para tratar assunto de 
seu interesse. V.Sª é citada por Edital e para que não se alegue 
a ignorância ou desconhecimento, é expedido o presente Edital, 
que será publicado por 3 dias consecutivos.

 UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL III - 
HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS
 Departamento de Saúde
 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.
Nº do Processo Nota de Empenho Empresa
2022/14598 2022NE00365(BEC) BRUNA BEZ D S ELET ME
2022/14598 2022NE00366(BEC) MAKTUB IN E S LTDA ME
2022/17580 2022NE00381(D-L) ARPEL ART E P LTDA EP
2021/50675 2022NE00382(BEC) INFO-S C D S D IN EIR

 COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

 DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DA 
GRANDE SÃO PAULO
 RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO
Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo 

– DRS I
Comunicado
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que 

estão à disposição, a partir desta data, no Núcleo de Finanças, 
Suprimentos e Gestão de Contratos (Compras), sito à Rua Con-
selheiro Crispiniano, 20- 8º andar- Centro, as respectivas Notas 
de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, das 9:00 às 17:00 horas, sob pena de sujeitar as 
adjudicatárias às sanções por descumprimento das obrigações:
Processo Empresa Empenho
SES-PRC-2022/19011 Quality Com. de Mat. Elétr. e Hidráulicos Ltda 2022NE00257
SES-PRC-2022/19011 Renovo Mat. p/ Construção e Serviços Ltda 2022NE00258
SES-PRC-2022/19011 Distribuidora e Importadora Lux Ltda 2022NE00259

 DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE 
SOROCABA
 UNIDADE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – 

DRS XVI - SOROCABA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO: AGENTE TÉCNICO 

DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (FARMACÊUTICO)
EDITAL Nº: 001/2022
CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE VAGAS
O DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – DRS XVI – 

SOROCABA, da Coordenadoria de Regiões de Saúde, da Secre-
taria de Estado da Saúde, por meio da Comissão Especial de 
Contratação por Tempo Determinado, CONVOCA os candidatos 
habilitados no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para a 
função de AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (FARMA-
CÊUTICO), a comparecerem em data e local abaixo mencionado, 
a fim de manifestarem interesse pela(s) vaga(s) oferecida(s), 
autorizadas pelo Despacho Governamental de 15/10/2021, 
publicado no D.O.E. de 16/10/2021 .

O candidato deverá comparecer 15 (quinze) minutos antes 
do horário estabelecido neste edital, munido dos seguintes 
documentos (originais e cópias):

- CÉDULA DE IDENTIDADE (RG) ou Registro Nacional de 
Estrangeiros - RNE (este caso, somente para estrangeiros que 
preencham os requisitos para naturalização e portugueses com 
direito aos benefícios do estatuto da igualdade, a cargos, empre-
gos e funções públicas) - 1 (uma) cópia simples;

- CADASTRO DE PESSOA FÍSICA (CPF) - 1 (uma) cópia 
simples;

- CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO PIS/PASEP - 1 (uma) cópia 
simples;

- TÍTULO DE ELEITOR e COMPROVANTE DE VOTAÇÃO DA 
ÚLTIMA ELEIÇÃO (1º e 2º turno, se for o caso) ou CERTIDÃO DE 
QUITAÇÃO ELEITORAL DO TRE - 1 (uma) cópia simples;

- CERTIDÃO DE NASCIMENTO, se solteiro, ou CASAMENTO, 
com as respectivas averbações, se for o caso - 1 (uma) cópia 
simples;

- CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS menores de 18 
(dezoito) anos - 1 (uma) cópia simples;

- CERTIFICADO DE RESERVISTA ou de DISPENSA da incor-
poração, para candidatos do sexo masculino - 1 (uma) cópia 
simples;

- CERTIDÃO DE NATURALIZAÇÃO, em caso de estrangeiro, 
ou comprovante de deferimento de seu pedido de nacionalidade 
brasileira pela autoridade federal competente (naturalização 
ordinária) ou cópia do requerimento de naturalização junto 
ao Ministério da Justiça, com os documentos que o instruíram 
(naturalização extraordinária) ou, no caso de nacionalidade por-
tuguesa, cópia do requerimento para obtenção dos benefícios do 
estatuto de igualdade com brasileiros quanto ao gozo de direitos 
civis junto ao Ministério da Justiça, com os documentos que o 
instruíram - 1 (uma) cópia simples;

- COMPROVANTE VACINAL CONTRA COVID-19 (1ª e 2ª 
doses), exceto se for dose única - 1 (uma) cópia simples;

- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (conta de água, luz ou 
telefone fixo/celular) - 1 (uma) cópia simples;

- CARTEIRA DE TRABALHO, ONDE CONSTA O ANO DO PRI-
MEIRO EMPREGO - 1 (uma) cópia simples;

- COMPROVANTE CONTENDO O NÚMERO DA AGÊNCIA E 
CONTA CORRENTE INDIVIDUAL NO BANCO DO BRASIL. Caso 
não seja correntista no referido banco, poderá solicitar reque-
rimento para abertura de conta no dia da anuência - 1 (uma) 
cópia simples;

- DECLARAÇÃO DE BENS: cópia da última Declaração 
do Imposto de Renda. Em caso de isenção, deverá preencher 
Declaração de Bens fornecida no dia da anuência, informando 
se é possuidor de bens móveis e imóveis - 1 (uma) cópia simples;

- DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO ou FUNÇÃO 
PÚBLICA, caso já possua outro vínculo empregatício público em 
Órgão do Estado, Município, Federal ou Autarquia e Fundações, 
constando dia e horário de trabalho - 1 (uma) cópia simples;

- APOSENTADO NO SERVIÇO PÚBLICO: data da publica-
ção do Diário Oficial da aposentadoria ou, no caso de INSS 
(emprego público), data do início da aposentadoria - 1 (uma) 
cópia simples;

- COMPROVANTE DE ESCOLARIDADE (DIPLOMA ou CERTI-
FICADO DE CONCLUSÃO DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA) - 1 
(uma) cópia simples;

- CARTEIRA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - 1 
(uma) cópia simples.

Na impossibilidade de seu comparecimento, poderá fazer-se 
representar por procurador legalmente constituído.

No caso do parágrafo anterior, deve ser apresentado o ori-
ginal do instrumento do mandato, que ficará retido na unidade, 
além do documento de identidade do procurador.

O candidato que não estiver presente no momento da 
chamada, ao chegar terá preferência sobre os demais ainda não 


