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b) Certidão Pública e/ ou registro em Carteira Profissional e/
ou Declaração em papel timbrado emitida pelo Setor de Pessoal 
ou Órgão de Recursos Humanos legalmente habilitados de Ins-
tituição Pública/Privada.

Valor unitário – 1,00 (por ano completo)
Valor Máximo – 10,00
3.1 O tempo de serviço será considerado até 30-06-2016;
3.2 Não será considerada a contagem de tempo conco-

mitante.
4. A declaração falsa ou inexata ou a apresentação de 

documentos falsos determinarão a anulação de todos os atos 
dela decorrentes em qualquer época;

IX – DA CLASSIFICAÇÃO
1. A Classificação Final será apurada com base nos pontos 

atribuídos à prova e aos títulos apresentados.
2. Em caso de igualdade da pontuação final, serão apli-

cados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate ao 
candidato:

2.1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, dar-
-se-á preferência ao de maior idade, nos termos da Lei Federal 
10.741, de 01-10-2003 – (Estatuto do Idoso), como primeiro 
critério de desempate, sendo considerada, para esse fim, a data 
de término do período de inscrições;

2.2 Mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 
(sessenta) anos.

2.3 Maior nota na Prova de Língua Portuguesa;
2.4 Maior nota na Prova de Matemática;
2.5 Maior nota na prova de informática;
2.6 Maior tempo de experiência profissional;
2.7 Encargos de família (maior número de filhos menores 

de 18 anos) – para critério de desempate (cópia e original de 
certidão de nascimento/RG dos dependentes).

3. A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determi-
nado – CE – CTD publicará no Diário Oficial do Estado e divulga-
rá no site da Diretoria de Ensino – Região de Pindamonhangaba 
(depindamonhangaba.edunet.sp.gov.br):

3.1 A 1ª Classificação (Lista Geral e Especial), dos candida-
tos aprovados, após avaliação dos títulos;

3.2 A Classificação Final, por ordem decrescente da nota 
final obtida, em duas listas, sendo uma Geral (todos os candi-
datos habilitados) e uma Especial (candidatos com deficiência).

X – DA HOMOLOGAÇÃO
1. A homologação do processo seletivo se dará com a 

publicação da Lista de Classificação Final, no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.

XI - DOS RECURSOS
1. Serão admitidos recursos referentes às etapas do proces-

so seletivo, quanto:
a) às questões da prova e gabarito;
b) ao resultado da prova; e
c) ao resultado da avaliação de títulos.
2. Para recorrer do gabarito, o candidato deverá entregar 

requerimento dirigido à Comissão Especial de Contratação 
por Tempo Determinado – CE – CTD da Diretoria de Ensino – 
Região de Pindamonhangaba (Endereço: Rua Soldado Roberto 
Marcondes, 324 – Jardim Rosely – Pindamonhangaba - SP), 
devidamente fundamentado, no prazo de 2 (dois) dias contados 
da publicação que provocou o recurso.

3. O candidato que desejar interpor recurso contra a 
Avaliação dos Títulos/1ª Classificação, deverá entregar requeri-
mento dirigido à Comissão Especial de Contratação por Tempo 
Determinado – CE – CTD da Diretoria de Ensino – Região de 
Pindamonhangaba, devidamente fundamentado, no prazo de 2 
(dois) dias contados, da publicação no D.O. da 1ª Classificação.

4. Será desconsiderado o recurso entregue em local dife-
rente do estabelecido neste Edital ou fora do prazo estipulado.

5. A decisão do recurso será dada a conhecer coletivamente, 
por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo 
e site da Diretoria de Ensino Região - Pindamonhangaba.

XII- DA ESCOLHA DE VAGAS
1. Os candidatos classificados serão aproveitados em vagas 

existentes nas unidades escolares vinculadas a esta Diretoria de 
Ensino, ou em vagas que surgirem durante o prazo de validade 
do processo seletivo e serão convocados, nominalmente por 
publicação em Diário Oficial do Estado, pela Comissão Especial 
de Contratação por Tempo Determinado – CE – CTD, para pro-
cederem à escolha de vagas, obedecida, rigorosamente, a ordem 
da classificação por município/ Diretoria de Ensino.

2. A relação de vagas, os dias, horário e local da realização 
da sessão de escolha de vagas serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, com antecedência de, no mínimo, 5 (cinco) dias da 
data da escolha de vagas.

3. O número de vagas a ser oferecido aos candidatos da 
Lista Especial será correspondente ao cálculo de 5% de vagas 
existentes, por município/ Diretoria de Ensino. Caso a aplicação 
do percentual de que trata este item resulte em número fracio-
nado, este será elevado até o 1º número inteiro subsequente 
somente quando a fração for maior ou igual a 5 (cinco).

3.1. Na falta de candidatos portadores de deficiência 
habilitados, as vagas a eles reservadas serão preenchidas pelos 
demais candidatos, observando-se a ordem de classificação.

4. A critério da Diretoria Regional de Ensino, o candidato 
poderá ser convocado para escolha de vagas, de acordo com as 
vagas existentes, em nível de Município / Diretoria de Ensino.

5. O candidato que escolher vaga por município será excluí-
do da classificação por Diretoria de Ensino, e vice-versa.

XIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar 

pelo Diário Oficial do Estado as publicações de todos os Editais 
e Comunicados, os quais também serão divulgados no site da 
Diretoria de Ensino (depindamonhangaba.edunet.sp.gov.br).

2. A critério da administração, o candidato poderá ser 
convocado:

2.1 – de acordo com sua classificação em âmbito de 
município;

2.2 – de acordo com sua classificação em âmbito de Dire-
toria de Ensino.

3. O candidato a ser contratado, inclusive o candidato com 
deficiência, deverá submeter-se a avaliação médica (laudo para 
exercício) - expedido por órgãos / entidades integrantes do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) ou Médico do Trabalho, observada 
as condições previstas na legislação vigente.

4. O candidato que não comparecer ou desistir da escolha, 
terá os seus direitos esgotados no processo seletivo regional.

5. Pertinente à contratação em virtude de função-atividade vaga, 
o prazo máximo de contratação é de até 12 (doze) meses, podendo, 
ainda, o contratado ser dispensado antes do prazo de contratação.

6. Conforme estabelecido no artigo 6º da Lei Complemen-
tar 1093/2009, o candidato que solicitou dispensa da função 
(encerrou contrato), deverá aguardar 200(duzentos) dias para 
participar de nova sessão de escolha de vagas.

7. Nos casos de substituição, o candidato será admitido 
pelo prazo do respectivo afastamento do substituído, respeitado, 
ainda, o prazo máximo de até 12 (doze) meses.

8. A critério da Administração, restando vagas, após a 
manifestação quanto à escolha de vagas por parte de todos os 
candidatos classificados (por município / DE) poderá novamente 
ser convocado, o candidato aprovado que não comparecer à ses-
são de escolha de vaga e, também, aquele que tendo escolhido 
vaga, não tenha assinado contrato para o exercício da função.

4. O acompanhamento das publicações, editais, avisos e 
comunicados referentes ao Processo Seletivo é de responsabili-
dade exclusiva do candidato.

XIV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1- LÍNGUA PORTUGUESA
* Interpretação de textos,
* Sinônimos e Antônimos,
* Sentido próprio e figurado das palavras,
* Ortografia Oficial,

1. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das 
prerrogativas que lhes são facultadas pelo Decreto Estadual 
59.591/13 e pela Lei Complementar Estadual 683/92, alterada 
pela Lei Complementar Estadual 932/02, nos termos do Capítulo 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal/88 e da Lei Federal 
7.853/89 é assegurado o direito de inscrição no Processo Sele-
tivo Simplificado, desde que a deficiência de que é portador 
seja compatível com as atribuições da função de Agente de 
Organização Escolar.

2. Em cumprimento ao disposto no artigo 2º do Decreto 
Estadual 59.591/13 e no artigo 1º da Lei Complementar Estadual 
683/92, alterada pela Lei Complementar 932/02, será reservado 
o percentual de 5% das vagas existentes, no prazo de validade 
do Processo Seletivo.

3. Para fins deste processo seletivo, consideram-se pessoas 
com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias dis-
criminadas no parágrafo único do artigo 1° do Decreto 59.591, 
de 14-10-2013.

4. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas 
para pessoas com deficiência deverá entregar, no momento 
da inscrição / durante o período de inscrições, laudo médico 
(original ou fotocópia autenticada), expedido no prazo máximo 
de 12 (doze) meses antes do término das inscrições, atestando a 
espécie e o grau ou nível de deficiência, de que é portador, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças – CID.

4.1 No laudo médico de que trata este item, deverá constar, 
também, que a deficiência do candidato é compatível com as 
atribuições da função-atividade de Agente de Organização 
Escolar.

4.2 No laudo médico de que trata este item deverão 
constar:

a) assinatura e carimbo do número do CRM do médico 
responsável por sua emissão;

b) nome completo do candidato, número do documento de 
identidade (RG) e número do CPF.

1. O laudo médico deverá estar legível, sob pena de não 
ser considerado.

2. O laudo médico não será devolvido.
3. O candidato que, dentro do prazo do período das inscri-

ções, não atender aos dispositivos mencionados no item 4 deste 
Capítulo, não será considerado com deficiência.

VI - DA PROVA
1. O Processo Seletivo Regional será de prova objetiva e 

títulos.
2. A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, 

é composta de 40 (quarenta) questões objetivas, de acordo com 
o Conteúdo Programático constante deste Edital.

3. A prova será aplicada na data provável de 19-02-2017, 
com duração, horário e locais determinados em Edital de Con-
vocação para a Prova a ser publicado no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo, com antecedência Mínima de 5 (cinco) dias de 
sua realização.

4. O candidato deverá comparecer ao local determinado 
para a prova, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos 
do horário estabelecido para o seu início, não sendo admitidos 
retardatários, sob pretexto algum, após o fechamento dos portões.

5. O candidato somente poderá retirar-se da sala do local 
da prova depois de transcorridos o tempo de 50% da apuração 
da prova.

6. Somente será admitido ao local da prova o candidato que 
estiver munido de um dos seguintes documentos, original, uma 
vez que nenhum documento será retido:

a) Cédula de Identidade (RG);
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
c) Certificado de Alistamento Militar;
d) Carteira Nacional de Habilitação, com fotografia expedi-

da nos termos da Lei Federal 9.503, de 23-09-1997 (dentro do 
prazo de validade);

7. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja 
qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência 
do candidato.

8. No ato da realização da Prova Objetiva serão entregues ao 
candidato Caderno de Questões e a Folha Definitiva de Respostas, 
para aposição da assinatura no campo próprio e transcrição das 
respostas com caneta de tinta azul ou preta. O candidato não 
poderá ausentar-se da sala de prova levando qualquer um destes 
materiais e nem sem autorização ou acompanhamento do fiscal.

9. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal 
o caderno de questões e a Folha Definitiva de Respostas com 
aposição da assinatura no campo próprio e transcrição das 
respostas com caneta de tinta azul ou preta.

10. Não será permitida a substituição da Folha Definitiva de 
Respostas por erro do candidato.

11. Não serão computadas questões não respondidas nem 
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que 
uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. 
Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura.

12. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que, 
além das demais hipóteses previstas neste Edital:

a) apresentar-se após o horário estabelecido para a reali-
zação da prova;

b) apresentar-se para prova em outro local que não seja o 
previsto no protocolo de inscrição;

c) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
d) não apresentar um dos documentos de identidade nos 

termos deste Edital, para a realização da prova;
e) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento 

de um fiscal;
f) ausentar-se do local de prova antes de decorrido o prazo 

mínimo;
g) for surpreendido em comunicação com outras pessoas 

ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou impressos não 
permitidos;

h) estiver fazendo uso de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico de comunicação (máquinas calculadoras, telefones 
celulares etc.);

i) lançar mão de meios ilícitos para execução da prova;
j) não devolver integralmente o material recebido;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
l) estiver fazendo uso de boné ou de chapéu;
m) estiver portando arma de fogo, ainda que possua o 

respectivo porte;
n) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer 

membro da equipe encarregada da aplicação da prova.
VII – DA AVALIAÇÃO DA PROVA
1. A prova será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) 

pontos, valendo 2,50 pontos cada questão.
2. Será considerado habilitado o candidato que obtiver no 

mínimo 50% da nota da prova.
3. O candidato será convocado para realização da prova 

objetiva, por meio de Edital publicado no Diário Oficial do 
Estado e no site da Diretoria de Ensino (depindamonhangaba.
edunet.sp.gov.br).

4. O gabarito e o resultado da prova serão publicados no Diá-
rio Oficial do Estado de São Paulo e no site da Diretoria de Ensino.

VIII - DOS TÍTULOS E SUA AVALIAÇÃO
1. Somente os candidatos habilitados na prova terão seus 

títulos avaliados.
2. A análise e avaliação dos títulos serão executadas pela 

Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado – CE 
– CTD da Diretoria de Ensino – Região de Pindamonhangaba.

3. Para fins de pontuação, o candidato poderá apresentar, 
no ato da inscrição / durante o período de inscrições, o tempo de 
serviço na área administrativa, em unidade escolar:

a) Experiência profissional em atividade relacionada ao item 
II deste Edital, com demandas de alunos do 1º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental e Ensino Médio.

h) Os casos omissos serão analisados pela Dirigente Regio-
nal de Ensino, ouvida a comissão responsável pelo processo de 
atribuição de aula e equipe gestora do CEEJA.

(Republicado por conter incorreções.)

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 

PINDAMONHANGABA

 Comunicado

Edital de Abertura de Inscrição
Processo Seletivo Simplificado Regional para contratação 

de Agente de Organização Escolar/2016
A Comissão Especial de Contratação por Tempo Determina-

do – CE – CTD da Diretoria de Ensino - Região Pindamonhanga-
ba, com fundamento no inciso X do artigo 115 da Constituição 
Estadual/1989, no inciso II do artigo 1º da Lei Complementar 
1.093, de 16-07-2009, regulamentada pelo Decreto 54.682, de 
13-08-2009, e de acordo com a Autorização Governamental 
publicada no Diário Oficial de 28-04-2016, torna público a 
abertura do Processo Seletivo Simplificado de Prova e Títulos, 
em caráter excepcional, para contratação de servidores para 
exercerem como temporário e em jornada completa de trabalho, 
a função de Agente de Organização Escolar, do Quadro de Apoio 
Escolar da Secretaria da Educação.

A contratação será pelo prazo máximo de até 12 (doze) 
meses, improrrogável, podendo o contratado ser dispensado 
antes do prazo final.

Do total de vagas do Processo Seletivo Simplificado a serem 
publicadas, ficarão reservadas 5%, para candidatos portadores 
de deficiência, nos termos da Lei Complementar 683, de 18-09-
1992, alterada pela Lei Complementar 932, de 8 de novembro 
de 2002.

Os servidores serão contratados nos termos da Lei Com-
plementar 1.093, de 16-07-2009, regulamentada pelo Decreto 
54.682, de 13-08-2009 e, de acordo com a Lei Complementar 
1.010, de 01-06-2007, estarão vinculados ao Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS e serão contribuintes do INSS.

O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado 
será de 1 (um) ano, improrrogável, contado a partir da data da 
publicação da Classificação Final no Diário Oficial do Estado.

I – DOS VENCIMENTOS E DA JORNADA DE TRABALHO
1. Os vencimentos da classe de Agente de Organização 

Escolar correspondem ao valor de R$ 1.026 (hum mil e vinte 
e seis reais).

2. A jornada de trabalho a que ficarão sujeitos os con-
tratados caracteriza-se pela prestação de 40 (quarenta) horas 
semanais.

3. O Processo Seletivo Regional não gera, para a Diretoria 
de Ensino Região Pindamonhangaba, a obrigatoriedade de 
aproveitar todos os candidatos classificados. A participação do 
candidato prevê, apenas, a expectativa de direito à preferência 
na contratação, de acordo com a classificação obtida e as vagas 
disponíveis. Esta Diretoria de Ensino reserva-se ao direito de 
proceder às contratações dos candidatos em número que atenda 
ao interesse e às necessidades do serviço.

II – DAS ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DA FUNÇÃO
De acordo com o disposto no inciso I, artigo 2º da Resolução 

SE 52, de 9-8-2011, são atribuições do Agente de Organização 
Escolar: desenvolver atividades no âmbito da organização 
escolar, relacionadas com a execução de ações envolvendo a 
secretaria escolar e o atendimento à comunidade escolar em 
geral, controlar a movimentação de alunos no recinto da escola, 
em suas imediações e na entrada e saída da unidade escolar, 
orientando-os quanto às normas de comportamento, informan-
do à Direção da Escola sobre a conduta deles e comunicando 
ocorrências.

III – DAS CONDIÇÕES PARA EXERCER A FUNÇÃO
1. Ao efetivar a inscrição, o candidato, sob as penas da 

lei, assume:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerro-

gativas previstas no artigo 12 da Constituição Federal e demais 
disposições de lei, no caso de estrangeiro;

b) ter, na data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) 
anos completos;

c) estar quite com a Justiça Eleitoral;
d) quando do sexo masculino, estar em dia com as obriga-

ções do serviço militar;
e) ter concluído Ensino Médio;
f) ter sido aprovado no processo seletivo;
g) conhecer as exigências contidas neste edital e estar de 

acordo com elas
2. Da participação de estrangeiros:
2.1 - Somente poderão ser admitidos os estrangeiros que 

preencham os requisitos para naturalização, e os estrangeiros 
de nacionalidade portuguesa, com direito aos benefícios do 
Estatuto da Igualdade.

2.2 - Para inscrição no processo seletivo, será exigido dos 
candidatos estrangeiros o documento oficial de identificação 
(Registro Nacional de Estrangeiro – RNE).

2.3 - Concedida a naturalização ou obtidos os benefícios do 
Estatuto de Igualdade, para assumir o exercício da função deve-
rá o candidato apresentar, o documento de identidade de mode-
lo igual ao dos brasileiros natos, com as anotações pertinentes.

3 – De acordo com a Instrução UCRH 8 de 9-6-2015, o 
estrangeiro que:

3.1 - se enquadra na hipótese de naturalização ordinária 
(artigo 12, II, “a”, da Constituição Federal), deve comprovar, 
no momento da contratação, o deferimento de seu pedido de 
nacionalidade brasileira pela autoridade federal competente;

3.2 - se enquadra na hipótese de naturalização extra-
ordinária (artigo 12, II, “b”, da Constituição Federal), deve 
comprovar, no momento da contratação, o preenchimento das 
condições exigidas na legislação federal para a concessão da 
nacionalidade brasileira, mediante a apresentação de cópia do 
requerimento de naturalização junto ao ministério da Justiça, 
com os documentos que o instruíram;

3.3 - tem nacionalidade portuguesa, deve comprovar, no 
momento da contratação, o preenchimento dos requisitos 
necessários à fruição dos benefícios do Estatuto de Igualdade 
com brasileiros quanto ao gozo de direitos civis (Decreto 3.297, 
de 19-09-2001), mediante a apresentação de cópia do requeri-
mento para sua obtenção junto ao Ministério da Justiça, com os 
documentos que o instruíram.

IV – DAS INSCRIÇÕES
1. A inscrição será realizada, no período de 09 até 23-12-

2016, no horário das 09h às 11h30 e das 14h às 16h30, na 
sede da Diretoria de Ensino – Região Pindamonhangaba (prédio 
anexo), situado à Rua Frederico Machado, 1002, Jardim Rosely 
– Pindamonhangaba - SP, estando o candidato isento do paga-
mento de qualquer taxa.

2. A efetivação da inscrição dar-se-á mediante o correto 
preenchimento da Ficha de Inscrição, dentro do prazo estipulado.

3. Além dos dados pessoais, o candidato deverá fornecer, 
obrigatoriamente, e-mail pessoal a ser utilizado para recebimen-
to de informações.

4. No ato da inscrição, o candidato declara que comprovará, 
na data de exercício da função, o preenchimento dos requisitos 
e condições para o exercício da função, previstos no inciso III, 
deste Edital.

5. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de 
inteira responsabilidade do candidato.

6. Ao realizar a inscrição, o candidato poderá, se for o caso, 
optar por 1 (um) Município jurisdicionado à respectiva Diretoria 
de Ensino, para fins de classificação e escolha de vaga.

7. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a 
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas nestas 
Instruções Especiais, em relação às quais não poderá alegar 
desconhecimento.

V – DA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO PORTADOR DE DEFI-
CIÊNCIA

classificação aos docentes interessados em atuar no Centro 
Estadual de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA Profª Silvia 
Maria Gomes Pereira Lima, no ano de 2017, para eventual 
saldo de aulas remanescente, pós recondução nos termos da 
Resolução SE 77/2011 com as alterações das Resoluções SE 09 
e 10 de 30-01-2016.

I – DO CRONOGRAMA PARA INSCRIÇÃO
Período: dias 08, 09, 12 e 13-12-2016, das 8h30 às 11h30 

e das 13h30 às 16h30.
Local: CEEJA de Jaú, Avenida Dr. Quinzinho, 754 – Jd. Jorge 

Atalla, Jaú/SP
II – DO CREDENCIAMENTO:
Poderão ser credenciados no processo seletivo específico 

desse projeto da Pasta, candidatos que estejam regularmente 
inscritos para o processo de atribuição de aulas para o ano de 
2017, observada a seguinte ordem de prioridade:

01. Faixa I - titulares de cargo (a título de carga suple-
mentar);

02. Faixa II - docentes estáveis, nos termos da Consolidação 
das Leis de Trabalho – CLT;

03. Faixa III - docentes abrangidos pela Lei Complementar 
1.010 /2007;;

04. Faixa IV - candidatos à contratação temporária abrangi-
dos pela L.C 1.093/2009.

III – DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ATO DA INSCRIÇÃO 
(entrega de Xerox e apresentação dos originais dos itens de “a” 
ate “f”), os demais itens deverão ser entregues os originais:

a) RG, CPF e Título de Eleitor;
b) Diploma de Licenciatura Plena e histórico escolar;
c) Comprovante de atuação e assiduidade correspondente 

ao período de 01-07-2015 a 30-06-2016, constando o número e 
a natureza das faltas e os afastamentos, além da quantidade de 
dias trabalhados no magistério público estadual até 30-06-2016, 
fornecido pelo diretor de escola (ANEXO A)

d) Comprovante de experiência em CEEJA, fornecido por 
diretor de CEEJA, com avaliação de desempenho - (ANEXO B).

e) Diploma de Mestre, correlato à disciplina para a qual é 
habilitado ou na área da educação;

f) Diploma de Doutor, correlato à disciplina para a qual é 
habilitado ou na área da educação;

g) Currículum Vitae ressaltando a trajetória profissional, 
experiência em cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 
formação continuada em serviço (uma cópia).

h) Comprovante de estar inscrito para atuar no projeto Cen-
tros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos - CEEJAs 2017.

i) horário disponível – termo de disponibilidade de horário, 
declaração de próprio punho.(outro emprego).

j) Declaração de não acumulo de cargo ou declaração para 
fins de acumulo, constado local e carga horária.

IV – DO PROCESSO SELETIVO:
1. Os candidatos serão avaliados e classificados por faixas, 

considerando a análise e pontuação dos títulos apresentados, 
entrevista individual realizada por uma comissão de no mínimo 
duas pessoas, vinculadas ao CEEJA de Jaú.

2. As aulas serão atribuídas a docentes e a candidatos à 
contratação temporária, desde que devidamente habilitados, 
inscritos para o processo regular de atribuição de aulas da Dire-
toria de Ensino de Jaú e que estejam também inscritos e creden-
ciados no processo seletivo específico desse projeto da Pasta.

V – DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO:
1. TÍTULOS:
a) Assiduidade no Magistério Oficial da Secretaria de Estado 

da Educação (data base 30-06-2016). Para o período compreen-
dido entre 01-07-2015 a 30-06-2016, considerar:

- 100% de freqüência – 10 (dez pontos – nenhuma falta);
- 09 (nove pontos – 01 abonada);
- 08 (oito pontos – 02 abonadas);
- 07 (sete pontos – 03 abonadas);
- 06 (seis pontos – 04 abonadas);
- 05(cinco pontos – 05 a 06 abonadas);
- 04 (quatro pontos – até 6 abonadas e um dia de outro 

tipo de falta);
- 03 (três pontos - até 6 abonadas e dois dias de outro 

tipo de falta);
- 02 (dois pontos - até 6 abonadas e três dias de outro 

tipo de falta);
- 01 (um ponto - até 6 abonadas e quatro dias de outro 

tipo de falta);
- Acima deste numero de faltas, terá sua pontuação zerada.
Em caso de falta injustificada sua pontuação também será 

considerada zerada.
b) tempo do Magistério Público Estadual em dias (0,05 por 

dia) – apenas para desempate;
c) Comprovante de experiência na docência em CEEJAs – 

0,01 por dia, até o máximo de 10 (dez) pontos;
2. ENTREVISTA INDIVIDUAL:
a) Os questionamentos versarão sobre conhecimentos 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens 
e Adultos, Projeto Político Pedagógico do CEEJA e Resolução 
SEE 77/2011 e alterações dadas pelas Resoluções SE 09 e 10 
de 30-01-2016..

b) Este item será avaliação na escala de 0 (zero) a 15 (quin-
ze) pontos, devendo o candidato obter, no mínimo, a nota 10,0 
(dez), para ser credenciado.

c) As entrevistas ocorrem nos dias 15 e 16-12-2016.
VI – DA CLASSIFICAÇÃO E DO RECURSO:
01. A classificação geral dos candidatos credenciados resul-

tará do somatório da pontuação dos títulos, e da nota obtida 
na entrevista e será publicada no site da Diretoria de Ensino 
Região de Jaú, além de ser afixada no mural do CEEJA de Jaú, 
no dia 16-01-2017.

02. Prazo para recurso: até 19-01-2017.
03. Classificação final pós recurso: 20-01-2017.
04. Em caso de empate de pontuação na classificação dos 

credenciados, o desempate será efetuado na seguinte ordem 
de prioridade:

a) Tempo de magistério;
b) experiência em CEEJAs;
c) maior idade;
d) número de filhos.
VIII. DA ATRIBUIÇÃO DE AULAS
1. As aulas remanescentes do processo inicial, serão atri-

buídas segundo previsto no cronograma de atribuição de aulas 
2017.

VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
a) Os docentes em exercício no CEEJA deverão cumprir a 

carga horária de 40 horas semanais, na seguinte conformidade:
- 32 aulas com alunos, distribuídos pelos 5 dias úteis da 

semana, de forma a contemplar, no mínimo, 2 turnos de fun-
cionamento do CEEJA, com observância ao limite máximo de 
9 aulas diárias;

- 3 aulas de trabalho pedagógico coletivo (ATPCs);
- 13 aulas de trabalho pedagógico em local de livre escola 

(ATPLs).
b) Aplicam-se aos docentes em exercício no CEEJA as 

disposições da RES. SE 03/11, alterada pela RES. SE 10/12 e pela 
09/16, Res. SE 75/13 e Res. SE 10/16.

c) Novas orientações publicadas pelos órgãos centrais da 
SEE, poderão determinar alterações no presente edital;

d) O professor que, no exercício do CEEJA, deixar de corres-
ponder às expectativas de um bom desempenho, em especial, 
em termos de assiduidade e compromisso, perderá, a qualquer 
tempo, as aulas atribuídas;

e) O ato de inscrição implicará na aceitação, por parte do 
candidato, de todas as disposições do presente edital.

f) A inscrição do candidato poderá ser realizada através 
de procuração.

g) O presente processo seletivo terá validade somente para 
o ano letivo de 2017.

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 

PINDAMONHANGABA

Comunicado

Edital de Abertura de Inscrição

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 às 02:31:24.
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Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – Bela Vista – São 
Paulo, fica a defesa intimada do despacho de fls.3455 Vº, a saber: 1) 
diante do conteúdo de fls. 3455 (anteverso), intime-se a defesa, para 
que se manifeste, no prazo de cinco dias. 2) Publique-se.

DR. CARLOS DE PAULA – OAB/SP 254.251
DR. HUGO ANDRADE COSSI – OAB/SP – 110.521
PROCESSO SAP/GS 1588/2015 – GDOC 1000726-

1130554/2015
Indiciado: R.F.B.A, e M.C.S.
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.118, a saber: 1) Recebo a Defesa Prévia de fls. 115/116, 
apresentada em conjunto, com 03 (três) testemunhas arroladas 
sendo duas em Comum com a Administração, e uma exclusiva, 
por ambos os acusados, bem como o documento de fls. 117, sem 
preliminares; 2) Designo audiência de instrução, para a oitiva 
da testemunha da Administração, as Comuns e a de Defesa, o 
dia 17-05-2017, às 11h, na sede desta Procuradoria de Procedi-
mentos Disciplinares; 3) Intimem-se as referidas testemunhas, 
oportunamente, na forma da lei; 4) Intime-se a Nobre Defesa 
Constituída, via DO; 5) Cumpra-se.

DRA. CAROLINE HENRIQUE DE OLIVEIRA – OAB/SP 302.036
DRA. BRUNA FORTUNA DE OLIVEIRA NEVES – OAB/SP 

353.159
PROCESSO SAP/GS 1321/2014 – GDOC 1000726-

1354168/2014
Indiciado: L.A.S.F.
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 despa-
cho de fls.752, a saber: 1) Recebo a Defesa Prévia do indiciado 
às fls. 710-751, sem preliminar a ser apreciada, com rol de 4 
testemunhas de defesa. 2) Designo para o dia 06-04-2017 às 
15h a audiência de instrução para a oitiva das testemunhas de 
Defesa, na sede desta Procuradoria de Procedimentos Disciplina-
res. 3) As testemunhas deverão comparecer independentemente 
de notificação, nos termos do artigo 287 da lei 10.261/68. 4) 
Intimem-se a D. Defesa via D.O. 5) Cumpra-se.

DR. LEANDRO APARECIDO STECCA FERREIRA – OAB/SP 
359.064

PROCESSO SAP/GS 403/2012 – GDOC 1000726-
291587/2012

Indiciado: F.A.S.O.
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.123, a saber: 1) Juntado aos autos ofício 04512/11/2016 do 
IMESC, informando o agendamento da perícia psiquiátrica às fl. 
122. 2) Intime-se o indiciado para que compareça no Instituto de 
Medicina Social e de Criminologia de São Paulo - IMESC, na Rua 
Barra Funda, 824, São Paulo/SP, no dia 15-02-2017, às 09h, a fim 
de ser submetido à perícia médica. Na referida data, o indiciado 
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. 3) Intime-se as d. defensoras constituídas – 
fl. 48, para ciência. 4) Publique-se

DR. CAMILA GOMES FRAGNAN – OAB/SP 300.236
DRA. CAROLINE HENRIQUE DE OLIVEIRA – OAB/SP 302.036
PROCESSO SAP/GS 835/2008 – GDOC 1000726-

514496/2009
Indiciado: P.H.S.
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 despa-
cho de fls.46, a saber: 1) recebo a defesa prévia folha 45 sem 
preliminares a serem apreciadas e sem rol de testemunhas. 2) 
designo o dia 14-02-2017 às 14h45 nesta Procuradoria para 
oitivas das testemunhas da Administração; 3) Intimem-se o indi-
ciado e as testemunhas na pessoa de seu superior hierárquico. 
4) Publique-se.

DRA. CAROLINE HENRIQUE DE OLIVEIRA – OAB/SP 302.036
DRA. BRUNA FORTUNA DE OLIVEIRA NEVES – OAB/SP 

353.159
PROCESSO SAP/GS 1348/2008 – GDOC 1000726-

472341/2009
Indiciado: R.S.F.
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.177, a saber: 1) Designo o dia 15-02-2017 às 10h nesta 
Procuradoria para oitivas das testemunhas da administração, 
sendo uma em comum com a defesa. 2) Intimem-se o indiciado 
e as testemunha na pessoa de seu superior hierárquico. 3) 
Publique-se.

DRA. CAROLINE HENRIQUE DE OLIVEIRA – OAB/SP 302.036
DRA. BRUNA FORTUNA DE OLIVEIRA NEVES – OAB/SP 

353.159
PROCESSO SAP/GS 497/2009 – GDOC 1000726-

332853/2009
Indiciado: V.F.O.
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.93, a saber: 1) Recebo a defesa prévia às folhas 90/92 sem 
preliminares a serem apreciadas e com rol de duas testemu-
nhas. 2) Designo o dia 20-03-2017 às 14h nesta Procuradoria 
para oitivas das testemunhas da administração e da defesa. 3) 
Intimem-se o indiciado, as testemunhas da administração e da 
defesa na pessoa de seu superior hierárquico. 4) Publique-se.

DRA. SILVANA HELENA DE PAULA – OAB/SP 127.368
PROCESSO SAP/GS 866/2015 – GDOC 1000726-

521695/2015
Indiciado: P.M.D.L.C.R.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª 

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.222, a 
saber: 1) Através do ofício anexado à fl. 221, o IMESC informa que o 
indiciado foi convocado para comparecer à Perícia Médica, agenda-
da para o dia 15-02-2017 às 09h20 (Ref. IMESC – Pasta 369.136). 2) 
Expeça-se ofício solicitando para que o Diretor da Unidade Prisional 
intime o indiciado para comparecer na Perícia agendada para o dia 
15-02-2017 às 09h20 nas dependências do IMESC – localizado à 
Rua Barra Funda, 824 – Barra Funda – São Paulo – Capital, munido 
de documento de identidade original com foto, sem o qual não será 
atendido, carteira de trabalho – CTPS (todas que possuir) e todo 
material de interesse médico-legal (exames laboratoriais, de ima-
gem, relatórios e/ou prontuários médico-hospitalares), sob pena de 
inviabilidade de realização do ato e preclusão da prova. 3) Intime-se 
a douta defesa do presente despacho.

DR. RODRIGO SILVIO RIBEIRO SARDINHA – OAB/SP 142.677
DRA. TATIANA PONTES AGUIAR – OAB/SP 230.485
DRA. DAYANE IDERIHA DE AGUIAR – OAB/SP 331.301
DR. ÉVERTON RIBEIRO SILVA – OAB/SP 341.477
PROCESSO SAP/GS 1870/2015 – GDOC 1000726-

125635/2016
Indiciado: V.W.P.
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, 

 Notificação
Processo 2669/2016
Notificação 0999/2016
À
Hosp Log Comércio de Prod. Hospitalares Ltda.
CNPJ: 06.081.203/0001-36.
Aos cuidados do(a) representante Sr(a).
Endereço: Sia/Sul, Trecho 3, Lote625/695, Loj: 29,30E32 – 

Shopping Sia Center Mall.
CEP: 71200-030 – Brasília/DF.
Referência: NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botu-

catu, inscrito no CNPJ/MF 12.474.705/0001-20, neste ato repre-
sentado pelo Técnico III, do Departamento Econômico, Financei-
ro e Contábil, com poderes especificados na Portaria SHCFMB 
73, de 19-05-2014, vem NOTIFICAR a empresa, Hosp Log Comér-
cio de Prod. Hospitalares Ltda, CNPJ: 06.081.203/0001-36.

Da aplicação da penalidade de multa, com base no inciso II, 
do artigo 87, da Lei 8.666/93, no valor de R$ 225,18, correspon-
dente ao percentual de 0,20% ao dia, por 27 (vinte e sete) dia(s) 
de atraso na entrega dos produtos/serviços mencionados na N.F. 
455856, no valor de R$ 4.170,00, conforme decisão fundamen-
tada do Sr. Superintendente do HCFMB, em anexo.

Assim, fica essa empresa notificada para, querendo, apre-
sentar RECURSO, conforme previsão do artigo 109, da Lei 
8.666/93, a contar da data do recebimento desta notificação, 
dirigido ao Sr. Superintendente do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Botucatu, devendo ser protocolado no 
Núcleo de Protocolo - estabelecido no Distrito de Rubião Junior, 
s/n, CEP 18618-970, Botucatu, Estado de São Paulo.

 Notificação
Processo 2248/2016 Notificação 53/2016
À
Scharlab Brasil Material para Laboratórios S.A.
CNPJ: 64.568.710/0001-03
Endereço: Estrada do Campo Limpo, 780 térreo – Campo 

Limpo.
CEP: 05777-000 – São Paulo/SP
Referência: IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE- FINAL
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Botucatu, inscrito no CNPJ/MF 12.474.705/0001-20, neste ato 
representado por Ademir Natal Svicero, Assistente Técnico V, do 
Departamento Econômico, Financeiro e Contábil, com poderes 
especificados na Portaria SHCFMB 73 de 19-05-2014, vem NOTI-
FICAR a empresa Scharlab Brasil Material para Laboratórios S.A, 
CNPJ: 64.568.710/0001-03.

Que fica mantida a penalidade de multa, com base no 
inciso II, do artigo 87, da Lei 8.666/93, no valor de R$ 428,04, 
correspondente ao percentual de 0,2% ao dia, sobre o valor R$ 
2.972,50 referente às NF 23600 por 36 (trinta e seis) dias de 
atraso na entrega dos produtos/serviços mencionados.

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ÁREA DE CONSULTORIA GERAL

 PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL
PROCESSO SPDR/GS 2747/201 – GDOC 1000726-

1131825/2012
Indiciado: R.A.M e E.S.S
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

11ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplina-
res da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria 
Paula, 172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada 
do despacho de fls.369/370, a saber: 1)Recebo Defesa Prévia 
apresentada em nome da acusada. 2) REJEITO a preliminar de 
bis in idem arguida, por falta de amparo fático. Com efeito, a 
acusada responde a 2 processos que tramitam nesta PPD, cujas 
apurações se entrelaçam. Por isto, a despeito de cada processo 
versar sobre um fato diferente - e para se constatar isto basta 
ler a inicial de cada um deles - é que em ambas as Portarias 
Instauradoras, há referência à investigação comum a ambos. 
Não há duplicidade de acusação. 3) INDEFIRO o pedido de 
expedição de ofício À Receita Federal, ao Banco Central, etc, 
solicitando informação acerca da evolução patrimonial da acu-
sada, porquanto esta prova, caso queira, a própria indiciada 
pode juntá-la aos autos. (declaração de IR, extrato bancário, 
etc). Não cabe à administração buscar produzir prova de 
interesse exclusivo da parte, e que por esta pode ser providen-
ciado. 4) INDEFIRO o pedido da defesa, de expedição de ofício 
para diversos órgão, solicitando informação acerca do ex servi-
dor Marcos Olívio Pereira dos Santos. Com efeito, o ex funcio-
nário retro citado é pessoa falecida e absolutamente estranha 
a este processo, razão pela qual nada justifica investigar-se 
qualquer aspecto da vida dele. 5) INDEFEIRO a expedição de 
ofício ao DETRAN/SP, solicitando informação sobre senha de 
acesso outrora fornecida ao ex servidor Marcos Olívio Pereira 
dos Santos pelas razões acima declinadas. 6) Acolho o rol de 
testemunha apresentado e já inquirido. 7) Não havendo mais 
provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução. 8) 
Intime-se a defesa da acusada, para que apresente alegações 
finais no prazo legal de 7 (sete) dias.

DR. THIAGO HENRIQUE DE ASSIS MONDONI – OAB/SP 
259.919

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
PROCESSO SAP/GS 1103/2013 – GDOC 1000726-

1087335/2013
Indiciado: J.C.C, W.A.S, A.D.P.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 2ª 

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.130 
Vº, a saber: 1) vistos fls. 126; 2) de acordo com a informação 
prestada pela origem, das 3 testemunhas arroladas na Portaria, 
comuns à defesa de José Carlos, apenas Daniel foi intimado. Paulo 
Cesar faleceu e Kleriston não foi localizado. Diante disso: i) desiste 
da oitiva de Paulo Cesar; ii) solicite-se à origem o endereço da 
testemunha Kleriston, que deverá ser intimada por A.R. 3) consi-
derando que Paulo Cesar havia sido também arrolado pela defesa 
de José Carlos (fls. 115), manifeste-se a defensoria dativa; 4) Após, 
aguarde-se a audiência. 5) Publique-se.

DR. RODRIGO SILVIO RIBEIRO SARDINHA – OAB/SP 142.677
DRA. DAYANE IDERIHA DE AGUIAR – OAB/SP 331.301
DRA. TATIANA PONTES AGUIAR – OAB/SP 230.485
DR. ÉVERTON RIBEIRO SILVA – OAB/SP 341.477
PROCESSO SAP/GS 1630/2013 – GDOC 1000726-

1365443/2013
Indiciado: M.L.
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: 1) não há mais provas a serem produzidas, nem 
vícios de caráter processual razão pela qual declaro o encerra-
mento da instrução; 2) intime-se a douta defesa para apresentar 
suas alegações finais no prazo de 07 dias, consoante dispõe o 
artigo 292, da Lei 10.261/68. 3) Publique-se.

DR. RODRIGO SILVIO RIBEIRO SARDINHA – OAB/SP 142.677
DRA. TATIANA PONTES AGUIAR – OAB/SP 230.485
DR. ÉVERTON RIBEIRO SILVA – OAB/SP 341.477
PROCESSO SAP/GS 479/2009 – GDOC 1000726-

332784/2009
Indiciado: L.A.L, N.O.F
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª Unida-

de, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da Procuradoria 

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
TAUBATÉ
 Notificação
O Dirigente Regional de Ensino de Taubaté notifica Terezi-

nha de Souza Alves Medeiros Luiz, RG 7.869.906-X, Professor 
de Educação Básica I, SQF-I-QM, a se apresentar no dia 12-12-
2016, às 10 horas, na E.E. Ministro José de Moura Resende, 
situada à Rua Gonçalves Dias, 356, Jardim Amália, em Caçapava, 
para tratar de assuntos referente a sua Vida Funcional.

 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO

 Comunicados
Empresa: Galeria - Projetos e Construções Ltda, CNPJ: 

04.548.569/0001-47.
Solicitamos, no prazo de 10 (dez) dias desta publicação, o 

pagamento do montante de R$ 4.314,24, referente ao saldo da 
multa apurada no processo administrativo 46/00012/16, contra-
to 46/01675/13/03-001. Informamos que o valor total oriundo 
do citado Processo Administrativo é de R$ 4.600,00 e que, para 
abatimento deste, foi retido o valor de R$ 285,76, referente a 
depósito caução atualizado monetariamente.

Empresa: Construtora Paroma Ltda - EPP, CNPJ: 
00.465.600/0001-25.

Solicitamos, no prazo de 10 (dez) dias desta publicação, o 
pagamento do montante de R$ 2.280,20, referente ao saldo da 
multa apurada no processo administrativo 69/00066/16, contra-
to 69/00978/14/04-001. Informamos que o valor total oriundo 
do citado Processo Administrativo é de R$ 16.035,80 e que, para 
abatimento deste, foi retido o valor de R$ 13.755,60, referente a 
depósito caução atualizado monetariamente.

Empresa: SBR 11 Desenvolvimento de Projetos Ltda, CNPJ: 
15.462.197/0001-58

Solicitamos, no prazo de 10 (dez) dias desta publicação, o 
pagamento do montante de R$ 20.900,00, referente ao saldo da 
multa apurada no processo administrativo 46/00010/16, contra-
to 46/00835/13/02-001. Informamos que o valor total oriundo 
do citado Processo Administrativo é de R$ 22.000,00 e que, para 
abatimento deste, foi retido o valor de R$ 1.100,00, referente a 
depósito caução atualizado monetariamente.

Empresa: 23 Graus Sul Arquitetura Ltda, CNPJ: 
10.756.797/0001-05

Solicitamos, no prazo de 10 (dez) dias desta publicação, o 
pagamento do montante de R$ 23.941,52, referente ao saldo da 
multa apurada no processo administrativo 46/00004/16, contra-
to 46/01055/12/02-001. Informamos que o valor total oriundo 
do citado Processo Administrativo é de R$ 35.210,20 e que, para 
abatimento deste, foi retido o valor de R$ 11.268,68, referente a 
depósito caução atualizado monetariamente.

 SAÚDE

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, 
TABACO E OUTRAS DROGAS
 Notificação
O Diretor Técnico de Saúde II, notifica Sandro Ruiz Lopes, 

RG 21.883.691-0, Oficial Administrativo, Temporário-Lei 500/74, 
referência 1, Grau C, da EVNI, para comparecer ao Núcleo de 
Recursos Humanos, sito à Rua Prates, 165 - Bom Retiro - São 
Paulo - SP, para no prazo máximo de 05 dias consecutivos, apre-
sentar justificativas por escrito de Faltas Injustificadas, referente 
ao exercício de 2016, em virtude de haver infringido o disposto 
no artigo 256, inciso V, §1º, da Lei 10.261/68 e Inciso I, do artigo 
36, da Lei 500/74. Por não ter tomado ciência de notificações via 
postal e não ter apresentado justificativa até a presente data, 
é citado agora por Edital, conforme previsto em lei, a fim de 
apresentar a devida defesa. De modo que, para que não alegue 
ignorância ou desconhecimento, será publicado o presente edital 
por (03) dias consecutivos.

 HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS 
WALDEMAR SEYSSEL - ARRELIA

 Recursos Humanos
 Notificação
O Diretor de Departamento de Saúde do Hospital Mater-

nidade Interlagos “Waldemar Seyssel- Arrelia”, notifica Maria 
Cristina Steter, RG: 8.506.007-0, oficial administrativo, admitida 
pelo artigo 1º, inciso I, da |Lei 500/74, para comparecer à Av. 
Interlagos, 7001, São Paulo, para no prazo máximo de 05 dias 
consecutivos, apresentar justificativa por escrito de Faltas Injus-
tificadas, referente ao exercício de 2013 e 2014, em virtude de 
haver infringido o disposto no artigo 256, parágrafo 1º, Inciso V, 
conforme consta no protocolo 001/ 0139 000707-2016, ultra-
passando o limite permitido por Lei.

Por não ter tomado ciência da notificação e não ter apre-
sentado justificativa até a presente data, é citado agora por 
Edital, na forma da Lei para defender-se. E para que não alegue 
ignorância ou desconhecimento, é publicado o presente edital, 
por três dias consecutivos.

 INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE 
CARDIOLOGIA
 Retificação do D.O. de 25-11-2016
o edital publicado da Seleção - 10- A seleção constará de:
Onde se lê:- 10.1 Prova escrita- com questões dissertativas
Leia-se - 10.1 Prova escrita - com questões de múltipla 

escolha

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DE BOTUCATU

 Notificação
Processo 3263/2016
Notificação 0998/2016
À
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.
CNPJ: 67.729.178/0004-91.
Aos cuidados do(a) representante Sr(a).
Endereço: R. Da Saudade, 45 Letra a – Campo da Mogiana.
CEP: 37701-331 – Poços de Caldas/MG.
Referência: NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Botucatu, inscrito no CNPJ/MF 12.474.705/0001-20, neste 
ato representado pelo Técnico III, do Departamento Eco-
nômico, Financeiro e Contábil, com poderes especificados 
na Portaria SHCFMB 73, de 19-05-2014, vem NOTIFICAR 
a empresa, Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, CNPJ: 
67.729.178/0004-91.

Da aplicação da penalidade de multa, com base no inciso 
II, do artigo 87, da Lei 8.666/93, no valor de R$ 163,27, cor-
respondente ao percentual de 0,20% ao dia, por 11 dia(s) de 
atraso na entrega dos produtos/serviços mencionados na N.F. 
792096/791759/791673, e por 13 dia(s) de atraso na entrega 
dos produtos/serviços mencionados na N.F. 793623 no valor de 
R$ 7.159,60, conforme decisão fundamentada do Sr. Superinten-
dente do HCFMB, em anexo.

Assim, fica essa empresa notificada para, querendo, apre-
sentar RECURSO, conforme previsão do artigo 109, da Lei 
8.666/93, a contar da data do recebimento desta notificação, 
dirigido ao Sr. Superintendente do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Botucatu, devendo ser protocolado no 
Núcleo de Protocolo - estabelecido no Distrito de Rubião Junior, 
s/n, CEP 18618-970, Botucatu, Estado de São Paulo.

* Acentuação Gráfica,
* Crase,
* Pontuação,
* Substantivo e Adjetivo: flexão de gênero, número e grau,
* Emprego de Verbos: regulares, irregulares e auxiliares,
* Concordância: nominal e verbal,
* Regência: nominal e verbal,
* Conjugação de verbos,
* Pronomes: uso e colocação - pronomes de tratamento.
2- MATEMÁTICA
* Operação com números inteiros, fracionários e decimais,
* Sistema de numeração decimal,
* Equações de 1º e 2º graus,
* Regra de três simples,
* Razão e proporção,
* Porcentagem,
* Juros simples,
* Noções de estatística,
* Medidas de comprimento, de superfície, de volume e 

capacidade e de massa,
* Raciocínio Lógico,
* Resolução de situações: problema.
3- CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
* Conhecimentos sobre os princípios básicos de informática: 

sistema operacional, diretórios e arquivos,
* Conhecimentos de aplicativos: processadores de textos 

(Word), planilhas (Excel),
* Navegação Internet: pesquisa WEB, sites,
* Uso de correio eletrônico: caixa postal, mensagens (ler, 

apagar, escrever, anexar arquivos e extração de cópias).

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
RIBEIRÃO PRETO
 Notificação
Atendendo o previsto na Portaria CGEB, de 24-10-2012, 

publicada no D.O. de 25-10-2012, em especial o que dis-
põe o artigo 4º, notificamos Elaine Cristina Vieira Costa, RG 
28.210.941-9/SP, a comparecer na Diretoria de Ensino Região 
de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto, à Avenida 9 de Julho, 378, 
no dia 12-12-2016, na sala do Plantão da Supervisão, às 10 h, a 
fim de exercer se direito de ampla defesa e produção de provas.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS
 E.E. ENGº EDGAR MELLO MATTOS DE CASTRO - SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS
Convocação
A Direção da E.E. Engº Edgar Mello Mattos de Castro convo-

ca Ana Paula da Silva Silveira, RG 26.876.035-4, Agente de Orga-
nização Escolar, SQC-III-QAE, a comparecer na Unidade Escolar, 
à Avenida do Imperador, 70, Campo dos Alemães, São Jose dos 
Campos, para tratar de assuntos referente à sua Vida Funcional.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SÃO 
ROQUE
 Notificação
Empresa: M.P.C. Soluções em Segurança Ltda, EPP - Mar-

celo Pretti Cristofano - Ref.: Processo 813/0081/2016 - Pregão 
Eletrônico 03/2014 – Prestação de serviços contínuos de Vigi-
lância/Segurança Patrimonial Desarmada nas dependências da 
Diretoria de Ensino.

A Diretoria de Ensino - Região de São Roque notifi-
ca a empresa M.P.C. Soluções em Segurança Ltda. - EPP, 
CNPJ 16.499.516/0001-62, para apresentar defesa no Processo 
813/0081/2016, pelos fatos descritos a seguir:

A empresa M.P.C. Soluções Em Segurança Ltda. – EPP - 
CNPJ 16.499.516/0001-62, foi contratada para prestar serviços 
contínuos de Vigilância/Segurança Patrimonial Desarmada nas 
dependências da própria Diretoria, através do processo licitatório 
977/0081/2013, modalidade pregão eletrônico, do tipo menor 
preço, 03/2014. O procedimento licitatório adotado no referido 
pregão eletrônico se encontra encartado ao processo (páginas 
04 a 11).

A empresa prestou a garantia no valor de R$ 9.871,20, 
referente a 5% do valor total do contrato, na modalidade seguro 
garantia, apólice 0775.64.1.391-9- Porto Seguro Cia de Seguros 
Gerais e assinou o contrato em 19-05-2014, extrato de contrato 
publicado em D.O. Seção I, em 20-05-2014 (página 53).

Em 18-08-2015, foi assinado o Primeiro Termo de Aditamen-
to para prorrogação da vigência do contrato, que passou a ser de 
19-08-2015 a 18-11-2016 (fls. 57 a 59) do processo.

Em meados de Novembro/2015, a empresa atrasou o 
pagamento dos salários dos funcionários, foi notificada através 
do Ofício 1266/2015, constante às fls. 61 a 62 do processo, 
regularizou o pagamento e em dezembro/2015 e janeiro/2016, 
os atrasos voltaram a se repetir e novamente a empresa foi 
Notificada através do ofício 40/2016 (fls. 63 a 65) do processo, 
sendo que regularizou o pagamento em atraso.

Em 24-06-2016, a empresa foi notificada através do ofício 
727/2016 acerca do atraso no pagamento dos benefícios e 
encargos, com publicação no D.O. de 28-06-2016 (fls. 90 a 92) 
do processo. Em 29-08-2016 foi novamente notificada através 
do ofício 1063/2016 (fls. 99 a 102) do processo, para regularizar 
o pagamento dos funcionários em atraso, sendo que desta feita, 
não regularizou e nem apresentou sua defesa, motivo pelo qual 
em 09-09-2016, foi oficiada da Rescisão Unilateral do referido 
contrato, a partir de 30-09-2016, através do ofício 1190/2016 
(fls. 103 a 108) do processo, cuja publicação no D.O. se deu em 
13-09-2016, página 107, Exec., Seção I.

Não obstante as inúmeras notificações, a empresa se man-
teve inerte em sua defesa, sendo que os Avisos de Recebimento 
(AR) que acompanharam as Notificações retornaram devida-
mente assinados pelo destinatário.

Sendo assim, tendo em vista a ausência de qualquer 
manifestação da contratada e o descumprimento das cláusulas 
contratuais, a Diretoria de Ensino - Região de São Roque, rescin-
diu o contrato 04/2014, a partir de 30-09-2016 (fls. 114 a 115).

As cláusulas décima segunda e décima quinta do instru-
mento contratual previam que, em caso de descumprimento das 
cláusulas contratuais ou a falha na execução, o contrato poderia 
ser rescindido, sendo aplicáveis as sanções cabíveis, como 
aplicação de multa e suspensão do direito de licitar, na forma 
da Lei 10.520/2002, da Resolução SE 33/2003 e da Lei 8666/93.

Diante do exposto, da conduta da empresa contratada e 
em conformidade com o Despacho da Chefia de Gabinete, às fls. 
121, foi instaurado processo para apuração dos fatos, com vista 
à aplicação das sanções cabíveis, à luz da Resolução SE-33/2003 
e artigo 7] da Lei 10.520/2002:

Desta forma, o artigo 7º da Lei 10.520/2002:
Art. 7º - Quem, convocado dentro do prazo de validade da 

sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a propos-
ta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar 
e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 
será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento 
de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais.

Outrossim, com fulcro no princípio da ampla defesa e do 
contraditório, servimo-nos da presente para notificar a empresa 
M.P.C. Soluções em Segurança Ltda-EPP, para que no prazo de 
05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento desta Notificação, 
a qual será publicada no D.O, apresente suas razões de defesa 
e produção de provas no presente processo administrativo para 
apuração da infração em tela.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quarta-feira, 7 de dezembro de 2016 às 02:31:25.


