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PROCESSO SEDUC 1424681/2018 GDOC 
1000726.710817/2018

INTERESSADO: J. C. L. C.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 08ª 

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. 
181, a saber: 1- Intime-se a acusada na pessoa de seu superior 
hierárquico, para que compareça no Instituto de Medicina Social 
e de Criminologia de São Paulo - IMESC, na Rua Barra Funda, nº 
824, São Paulo/SP, no dia 27 de JUNHO de 2022, às 15h40, a fim 
de ser submetida à perícia médica. Na referida data, a acusada 
deverá apresentar documento de identificação original e com 
foto, e todos os documentos médicos (exames laboratoriais, de 
imagem, relatórios e/ou prontuários médico-hospitalares, etc) 
que dispuser, sob pena de inviabilidade de realização do ato e 
preclusão da prova, devendo chegar com 30 minutos de antece-
dência.2. Intime-se o defensor Dr. Tales Cunha Carretero – OAB/
SP 318.833, para ciência do presente despacho – procuração 
fl.141. 3. Publique-se. ET. Intime-se a acusada, por e-mail, com 
cópia de fls. 180. 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.

DR. TALES CUNHA CARRETERO – OAB/SP 318.833
PROCESSO SEDUC 2860/2016 GDOC 1000726.684461/2016
INTERESSADO: R. M.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 08ª 

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. 
109, a saber: 1- Intime-se o acusado na pessoa de seu superior 
hierárquico, para que compareça no Instituto de Medicina Social 
e de Criminologia de São Paulo - IMESC, na Rua Barra Funda, nº 
824, São Paulo/SP, no dia 29 de JUNHO de 2022, às 10h40, a fim 
de ser submetida à perícia médica. Na referida data, o acusado 
deverá apresentar documento de identificação original e com 
foto, e todos os documentos médicos (exames laboratoriais, 
de imagem, relatórios e/ou prontuários médico-hospitalares, 
etc) que dispuser, sob pena de inviabilidade de realização do 
ato e preclusão da prova, devendo chegar com 30 minutos de 
antecedência. 2. Intime-se a defensora Dr.ª Fernanda Linge Del 
Monte – OAB/SP 156.870, para ciência do presente despacho 
– procuração fl.72. 3. Publique-se. ET. Intime-se a acusada, por 
e-mail, com cópia de fls. 180. 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.

DRA. FERNANDA LINGE DEL MONTE – OAB/SP 156.870
SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
PROCESSO SAP 3349237/2019 GDOC 1000726.79349/2020
INTERESSADO: H. M.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 01ª 

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. 101, a saber: 1- Tendo em vista a inércia do defensor e para 
não causar prejuízo ao acusado, intime-se novamente a defesa 
(Dr. Marcos Vinicius Araújo Borges, OAB/SP 426.393) para que 
apresente as Alegações Finais no prazo legal. 2- 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. MARCOS VINICIUS ARAÚJO BORGES - OAB/SP 426.393
PROCESSO SAP 1714968/2020 GDOC 1000726.393104/2019
INTERESSADO: H. C. A.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 01ª 

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. 
91, a saber: 1- Recebo a defesa prévia de fls. 89/90. 2- Dou por 
encerrada a instrução. Intime-se a i. defesa dativa (Dra. Elaine 
Gomes de Lima, OAB/SP 254.638) para que apresente Alegações 
Finais no prazo legal. 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.

DRA. ELAINE GOMES LIMA - OAB/SP 254.638
PROCESSO SAP 682796/2021 GDOC 1000726.12944/2021
INTERESSADO: H. C. A.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 01ª 

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. 44, a saber: 1- Recebo a defesa prévia de fls. 41/43. 2- Dou 
por encerrada a instrução. Intime-se a i. defesa dativa (Dra. 
Gigliola Del Carmen Aguilar Alvarez, OAB/SP 314.258) para que 
apresente Alegações Finais no prazo legal. 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 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 SAP 2988809/2019 GDOC 1000726.393039/2019
INTERESSADO: F. M. C. C.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 01ª 

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: 1- Diante da informação de fls. 108/111, intime-se 
o advogado Dr. Valter Moreira de Costa OAB/SP 273.022 para 
apresentar alegações finais no prazo de 48 horas. 2- Na ausência 
da defesa, continuará a Dr. Tatiane Aparecida de Oliveira Bertola 
OAB/SP 398.933 como advogada do indiciado. 3- Intime-se. A 
vista e a carga de autos poderão ser agendadas pelo Advogado 
por telefone, no número (11) 3291-7100, das 09h00min às 

PROCESSO SEDUC 147347/2021 GDOC 1000726.3645/2021
INTERESSADO: F. L. G.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 01ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da Pro-
curadoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – Bela 
Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de fls. 55, a 
saber: 1- Recebo a defesa prévia de fls. 55. 2- Dou por encerrada a 
instrução. Intime-se a i. defesa dativa (Dra. Caroline Meyer Ribeiro 
de Mattos 291.934) para que apresente Alegações Finais no prazo 
legal. 3- 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. CAROLINA MEYER RIBEIRO DE MATTOS – OAB/SP 
291.934

PROCESSO SEDUC 282530/2021 GDOC 1000726.3651/2021
INTERESSADO: J. P.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

01ª 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. 99, a saber: 1- Diante da inércia do acusado, nomeio a 
advogada credenciada, Dra. Ana Paula Fernandes Garcez, OAB/
SP 388.609, para apresentar alegações finais em nome do acu-
sado.2- Intime-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. ANA PAULA FERNANDES GARCEZ - OAB/SP 388.609
PROCESSO SEDUC 18852/2020
INTERESSADO: P. C.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

01ª 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: 1- Recebo os documentos encaminhados para 
origem de fls.63/67. 2- Dou por encerrada a instrução. Intime-se 
a i. defesa dativa (Dra. Ana Nery Poloni OAB/SP 216.624) para 
que apresente Alegações Finais no prazo legal. 3- Publique-se.  
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. ANA NERY POLONI - OAB/SP 216.624
PROCESSO SEDUC 888290/2019 GDOC 

1000726.524222/2019
INTERESSADO: E. I. B. G.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

01ª 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. 50, a saber: 1- A defesa deixou de se manifestar 
acerca do despacho de fls. 47;  2- Não havendo mais provas a 
serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual. 3- 
Intime – se i. Defesa Dr. Marcus Vinicius Thomaz Seixas, OAB/SP 
228.902 para que apresente as Alegações Finais no prazo legal.   
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.

DR. MARCUS VINICIUS THOMAZ SEIXAS - OAB/SP 228.902
PROCESSO SEDUC 738674/2018 GDOC 

1000726.413624/2018
INTERESSADO: R. L. M.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

05ª 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. 159, a saber: 1- Trata-se de requerimento formulado 
pelo advogado do interessado para concessão de cópia digital 
do processo. Defiro cópia digitalizada dos Autos, devendo o 
advogado, previamente ao encaminhamento da digitalização, 
comprovar o recolhimento em Documento de Arrecadação de 
Receitas Estaduais – DARE – SP, nos termos da Portaria CAT 125, 
09.09.2011, publicada no DOE de 17.09.2011. 2- Intime-se a 
defesa (Dr. Murilo de Almeida OAB/SP 329.105). 3- Publique-se. 
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.

DR. MURILO DE ALMEIDA - OAB/SP 329.105
PROCESSO SEDUC 382452/2022 GDOC 

1000726.90841/2020
INTERESSADO: S. C. M.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

07ª 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. 209 verso, a saber: Intime-se por e-mail e publicação em 
D.O.; Dra. Jéssica Caroline GUIMARÃES Barbosa (fls. 196), do 
despacho de fls. 206. 1. Devidamente intimada, em 05 de maio 
de 2022, até a presente data a Defesa não apresentou as Ale-
gações Finais, em que pese as reiteradas solicitações, via e-mail, 
em 20/05 e 02/06 de 2022. 2. Assim, manifeste-se a Defesa, nos 
termos do artigo 292 da Lei 10.261/68. 3. Decorrido o prazo sem 
manifestação, venham os autos conclusos para nomeação de 
defensor, conforme parágrafo único do artigo supra mencionado, 
sem prejuízo da expedição de ofício à Ordem dos Advogados 
do Brasil e comunicação à acusada. 4. Intime-se a Defesa do 
presente despacho, por e-mail. 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. JÉSSICA CAROLINE GUIMARÃES BARBOSA - OAB/
SP 418.831

SABER o indiciado, EDENBILSON ADRIANO DE ALMEIDA, porta-
dor da Cédula de Identidade – Registro Geral nº 30.125.018-2, 
Professor de Educação Básica II, SQC-II-QM do quadro efetivo 
da Secretária de Estado da Educação, nascido 02/09/1978, filho 
de Nilza dos Santos Almeida e de Aparecido Adriano de Almeida, 
que foi instaurado o procedimento disciplinar ora mencionado, 
e por estarem presentes os requisitos do § 3º do art.278 da Lei 
Estadual nº 10.261/68, fica CITADO, por meio deste EDITAL, das 
imputações contidas na portaria inicial a seguir transcrita, bem 
como para comparecer, acompanhada de seu advogado(a), à 
audiência de interrogatório por videoconferência que se realiza-
rá no próximo dia 03 de agosto de 2022, às 11:00 horas, na sala 
de audiência da Procuradoria de Procedimento Disciplinares, 
A audiência será realizada VIRTUALMENTE ficando facultado 
ao acusado a escolha do local onde pretende prestar suas 
declarações, deverá informar um endereço eletrônico (e-mail) 
e número de telefone para o e-mail pge-ppd-1up@sp.gov.br , 
informando também o endereço eletrônico e telefone de seu 
advogado até 18/07/2022 fazendo referência ao dia e horário da 
audiência. Caso não possua recursos para contratação de advo-
gado, a interessada poderá solicitar a nomeação de advogado 
dativo. data em que começará a fluir o prazo de três dias para 
a apresentação de defesa prévia, podendo requerer provas e 
arrolar testemunhas, esclarecendo-se, ainda, que o acusado será 
defendido por advogado dativo, caso não constitua advogado 
próprio. A seguir, passa-se a transcrever na íntegra a PORTARIA 
Nº 886/2020: A Procuradora do Estado subscritora, classificada 
na Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da Procuradoria 
Geral do Estado de São Paulo, 1ª Unidade, em cumprimento à 
determinação da Chefia de Gabinete da Secretaria da Educação 
(fls. 31), no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que 
consta dos autos do Processo SEDUC 20835/2020, baixa a pre-
sente PORTARIA para instaurar Processo Administrativo Discipli-
nar por Abandono de Cargo em face de EDENILSON ADRIANO 
DE ALMEIDA, RG nº 30.125.018-2, Professor de Educação Básica 
II, SQC-II-QM, do quadro efetivo da Secretaria de Estado da 
Educação, à época dos fatos classificado na E.E. “Profº Antônio 
Firmino de Proença”, em São Paulo/SP, circunscrita à Diretoria de 
Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo. De acordo 
com o que foi apurado, conforme Registros de Frequência de fls. 
16/17, o ora indiciado faltou ao serviço por mais de 30 dias con-
secutivos, de forma injustificada, nos períodos de 31 de agosto 
a 31 de dezembro de 2019 e de 27 de janeiro a 28 de fevereiro 
de 2020, em um total de 156 (cento e cinquenta e seis) dias. 
Ante o apurado, excedido o limite tolerado pela legislação em 
vigor, o que caracteriza, em tese, o ABANDONO DE CARGO no 
período mencionado, o indiciado fica sujeito à pena de DEMIS-
SÃO, nos termos dos artigos 63 e 256, inciso I e § 1º da Lei nº 
10.261/6198. As ausências injustificadas ao serviço configuram 
também infração ao artigo 241, inciso I, além de indicar que o 
acusado pode ter incorrido na proibição prevista pelo artigo 242, 
inciso IV, do mesmo diploma legal. Caso o indiciado peça exone-
ração até a data designada para o interrogatório ou por ocasião 
deste, o processo será extinto conforme disposto no artigo 310 
da Lei nº 10.261/1968. São Paulo, 14 de julho de 2020. RITA DE 
CASSIA GIMENES ARCAS Procurador do Estado.

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
PROCESSO SEDUC 521637/2021
INTERESSADO: W. E. O. B.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 01ª 

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. 
52, a saber: 1- Recebo a defesa prévia juntada às fls. 49/51. 2- A 
defesa requer expedição de ofício à origem para envio de ficha 
de assentamento individual e registros de frequência referente 
aos exercícios de 2019 e 2020 atualizados. Oficie-se conforme 
requerido e ao DPME para envio de relação de afastamento 
deferidos ou não e respectivo CID. 3- Publique-se e cumpra-se. 
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.

DR. VALENTIM LAGUNA DEL ARCO FILHO – OAB/SP 175.480

 2ª Convocação dos candidatos classificados no Concurso Público Nº 01/2022
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 Concurso Público Nº 01/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 05 de 
março de 2022 e Edital de Retificação do Concurso Público Nº 01/2022, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 23 
de março de 2022, resolve:

Tornar pública a desistência dos candidatos aprovados:
Cargo Classificação  Número de inscrição  Nome Completo
101 – AUXILIAR APOIO OPERACIONAL 1 361-1063 MARCUS VINÍCIUS HIARAMA
301 – ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL 2 361-1412 CLARISSA NEVES CONTI
303 – TÉCNICO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 2 361-1802 PAULO BARBATO JUNIOR

Tornar público que ficam convocados a comparecer os 
candidatos relacionados no Anexo I, classificados no concurso 
público para os cargos: 101 – Auxiliar Apoio Operacional, 301 – 
Analista de Gestão Educacional e 303 – Técnico para Assuntos 
Administrativos.

1. Os candidatos deverão comparecer, impreterivelmente, 
conforme a respectiva convocação constante no Anexo I.

2. O atendimento ao candidato ocorrerá exclusivamente na 
data que remete ao seu nome e identificação, conforme Capítulo 
15 do Edital, item 15.4.1.

3. Os atendimentos ocorrerão das 09h00 às 11h30, na Av. 
Professor Almeida Prado, 532, Prédio 1 - Térreo - Cidade Uni-
versitária, São Paulo, SP, para entrega e comprovação dos pré-
-requisitos e documentação completa para admissão, conforme 
estabelecido no Capítulo 15 do Edital, itens 15.4, 15.5 e 15.7.

3.1. Além dos documentos do edital do Concurso Público 
Nº 01/2022, conforme Capítulo 15 do Edital, item 15.5.1. os 
candidatos deverão entregar uma cópia do comprobatório de 
vacinação completa contra a COVID-19, ou atestado médico que 
evidencie contraindicação para a vacinação contra a COVID-19, 
sendo obrigatória a entrega, em cumprimento ao Decreto Esta-
dual nº 66.421, de 03 de janeiro de 2022.

4. Os candidatos deverão seguir as medidas internas de 
prevenção ao contágio do novo coronavírus - Covid -19, com o 
uso obrigatório de máscara e utilização de álcool em gel.

5. Somente serão admitidos os candidatos cuja documen-
tação estiver rigorosamente de acordo com o estabelecido no 
Edital e que tenha sido entregue no prazo e no local estipulados 
neste comunicado de convocação, conforme Capítulo 15 do 
Edital, item 15.8.3.

6. 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 
interessado, conforme Capítulo 15 do Edital, item 15.8.3.

7. Os candidatos que entregarem a documentação completa 
para admissão e cumprirem com os pré-requisitos definidos no 
Edital serão encaminhados para exame médico admissional a 
ser realizado na Rua França Pinto, 899, Vila Mariana, São Paulo/ 
SP, sendo que nesta fase o candidato poderá ser eliminado caso 
não seja considerado apto na avaliação médica, conforme Capí-
tulo 15 do Edital, item 15.6.1 e 15.6.2.

7.1. Os candidatos cuja convocação é das 09h00 às 
11h30 realizarão o exame médico na mesma data das 13h00 
às 15h00.

8. Em se tratando de candidato com deficiência aprovado e 
classificado, deverão ainda ser atendidas as demais disposições 
legais pertinentes aos critérios de contratação, conforme Capí-
tulo 4 do Edital, item 4.4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 e 4.5.4 sendo 
que os documentos, conforme Capítulo 4 do Edital, item 4.13, 
o Laudo Médico, atualizado há menos de 1 (um) ano da data 
do primeiro dia de inscrições no certame, dia 07 de março de 
2022, deverá ser entregue ao médico do trabalho no momento 
da Avaliação Médica.

9. Caso haja a necessidade de recursos de acessibilidade 
para o dia da contratação, o candidato deverá informar essa 
condição por meio do e-mail concurso012022@univesp.br até 
as 17h do dia 11 de julho de 2022.

10. A data prevista para os candidatos preencherem e 
assinarem as declarações obrigatórias, assinatura do contrato de 
trabalho e registro da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) será no dia 14 de julho de 2022, podendo haver alteração 
desde que previamente comunicado aos candidatos.

11. A data prevista para o início da vigência do contrato de 
trabalho é dia 18 de julho de 2022, podendo haver alteração 
desde que previamente comunicado aos candidatos.

São Paulo, 07 de julho de 2022.
RODOLFO JARDIM DE AZEVEDO
Presidente

ANEXO I
Lista de convocações

CARGO NOME INSCRIÇÃO DATA E HORÁRIO – ITEM 3 – ENTREGA DE 
DOCUMENTAÇÃO

DATA E HORÁRIO - ITEM 10 - ASSINATU-
RA E REGISTRO (*)

101 – AUXILIAR APOIO OPERACIONAL ORLANDO TOSI 361-916 13/07/2022 das 09h00 às 11h30 14/07/2022 das 09h00 às 11h30
301 – ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL KLEBER CAMARGO DA SILVA 361-2058 13/07/2022 das 09h00 às 11h30 14/07/2022 das 09h00 às 11h30
303 – TÉCNICO PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS GISELE SILVA SANTANA 361-1744 13/07/2022 das 09h00 às 11h30 14/07/2022 das 09h00 às 11h30

(*) Observados os itens 3, 5, 6, 7 e 8 deste edital.

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ÁREA DE CONSULTORIA GERAL

 PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES
 Processo PGE-PRC 2021/01455
Edital de Credenciamento n° 02/2021
O Procurador do Estado Chefe da Procuradoria de Proce-

dimentos Disciplinares, em atenção aos termos do Edital de 
Credenciamento n° 02/2021 (processo PGE-PRC-2021/01455), 
divulga a lista de plantonistas do mês de agosto de 2022, a 
serem cumpridos nos termos da OS PPD n° 04, de 03.03.21 
(plantão remoto, com utilização da plataforma Microsoft Teams). 
São Paulo, 07 de julho de 2022. INACIO DE LOIOLA MANTOVANI 
FRATINI. Procurador do Estado Assistente. Em Substituição da 
Chefia da PPD.

LISTA DE PLANTONISTAS
AGOSTO DE 2022

DIA ADVOGADOS OAB
01/08/22 - segunda-feira PAULO BATISTA FILHO 83.798
 DANIELLE ARAUJO DE SOUZA 344.736
02/08/22 - terça-feira FABIANA TOLEDO MALUENDA 367.064
 ANA CAROLINA SAD GASSIBE 387.228
 JURACY APARECIDA DA SILVA 342.019
03/08/22 - quarta-feira FERNANDA OMENA SANCHES 230.080
 CLEBER SANTOS DE OL. MONEIM DEIAB ALY 299.843
 PAULA CHRISTINA SANCHEZ GARBELINI 312.779
04/08/22 - quinta-feira MARIA DA PENHA CAVALCANTE B. PEDULLO 235.058
 SANDRA REGINA DE SOUZA ARTIOLI 105.450
 KELLY RIBEIRO BEZERRA NÓBREGA 362.532
05/08/22 - sexta-feira CINTIA DA SILVA BIRAL 404.026
08/08/22 - segunda-feira GIGLIOLA DEL CARMEN AGUILAR ALVAREZ 314.258
 TIFANI CRISTINE DE OLIVEIRA 404.610
09/08/22 - terça-feira JOAO MARCO TEIXEIRA DE SOUZA BRAGA 404.113
 MARGARETH MORGADO 141.182
 ELAINE APARECIDA GREGÓRIO 281.058
 THAIS DOS SANTOS PORTO GARCIA 384.529
10/08/22 - quarta-feira JULIANA RAMOS DE OLIVEIRA CATANHA ALVES 249.650
 LEA OLIVEIRA MENDES 319.137
 CARLA GONÇALVES DE PAULA 347.275
11/08/22 - quinta-feira VINÍCIUS LEONARDO LOURENÇO 396.888
 ALESSANDRA MARIA DA SILVA 281.727
 RAQUEL SANTORO 309.374
12/08/22 - sexta-feira ANTONIO SERGIO MONTEIRO FERNANDES 122.131
15/08/22 - segunda-feira BRUNO MENDES LOMA GARCIA 268.511
16/08/22 - terça-feira LUCIANO MONTAGNOLI PEREIRA 194.856
 ISABEL MARIA GALVÃO DIX DIAS 58.261
 THAIS MINKE MARON 267.825
17/08/22 - quarta-feira JOZINEIDE RODRIGUES DE SOUZA CORREIA 188.500
 ANA PAULA TOSI 169.269
 ADRIANO JOSÉ AGUIAR 392.209
18/08/22 - quinta-feira ADILSON SULI YAGUINUMA 180.539
 ERIKA GINCER IKONOMAKIS 183.366
 VALENTIM LAGUNA DEL ARCO FILHO 175.480
19/08/22 - sexta-feira NINA SATOMY GOTO EGYDIO DA COSTA 410.394
22/08/22 - segunda-feira FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA 226.828
23/08/22 - terça-feira ANA CAROLINA NOGUEIRA DE MAGALHÃES 335.678
 DENNIS RONDELLO MARIANO 262.218
 CARLOS ALBERTO DA SILVA 143.522
24/08/22 - quarta-feira GUILHERME VIGANÓ ZANOTI 289.996
 ELAINE GOMES DE LIMA 254.638
 CAROLINE DE OLIVEIRA RUBIO 302.036
25/08/22 - quinta-feira BRUNO RODRIGUES DA COSTA 365.695
 ESTER PHELIPE 159.889
26/08/22 - sexta-feira ANA NERY POLONI 216.624
29/08/22 - segunda-feira EDUARDO FIGUEREDO DE OLIVEIRA 221.607
30/08/22 - terça-feira SOLANGE CRISTINA SETUCO SHIMIZU 298.788
 CAROLINE APARECIDA SALES BARBOSA 405.810
 MARCO AURÉLIO VASCONCELOS DA SILVA PAES 186.826
31/08/22 - quarta-feira GUILHERME FONSECA E SILVA 446.534
 SILVANA ELIAS MOREIRA 139.005

 SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
CITAÇÃO
Autos SEDUC Nº 20835/2020
O(a) Senhor(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª 

Unidade da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da Pro-
curadoria Geral do Estado, no uso de suas atribuições legais, FAZ 


