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6 Paulo Marcos Prado da Silva 17.871.708 PEB II Fernandópolis 0,000
7 Geraldo Souza Paixão 13.422.138-02 PEB II Fernandópolis 0,000
8 Cecina Nobuco Iamanaka 8086513-6 PEB II Votuporanga 0,000
9 Celia Adriana Moreira Helena 18.970.981-9 PEB II Fernandópolis 0,000
10 Ademir Aparecido Merenguelli 18.971.190-5 PEB II Votuporanga 0,000
11 Adenilce regina Fernandes Caberlin 23.422.447-2 PEB II Votuporanga 0,000
12 Ben-Hur Ulisses da Silva 18.308.661-2 PEB II São José do Rio Preto 0,000
13 Anne Karinne de Menezes Herrera Guerche 21.520.239-9 PEB II Votuporanga 0,000
14 Rogério Alexandre Ciconello 29.545.456-8 PEB II São José do Rio Preto 0,000
15 Joyce Cristina Inácio Grecco 33.457.928-4 PEB II Votuporanga 0,000

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
SOROCABA
 Comunicado
O Dirigente Regional de Ensino considerando o disposto na 

Resolução SE 82/2013, Comunica aos inscritos nesta Diretoria de 
Ensino, que a sessão de atribuição de cargo vago/substituição de 
Supervisor de Ensino será:

Dia: 28-08-2017 (segunda-feira)
Horário: 08h.
Local: Diretoria de Ensino - Região de Sorocaba
Rua Manoel Gomes dos Santos Neto, 45 – Jardim Pagliato 

- Sorocaba
Relação de Vagas: 02
SUPEVISOR DE ENSINO: 01 cargo vago
SUPERVISOR DE ENSINO: 01 em substituição
Observação:
1- Não haverá atribuição por procuração;
2- Apresentar na atribuição, termo de anuência do superior 

imediato;
3- Aqueles que acumulam deverão comparecer munidos de 

declaração de horário assinado pelo superior imediato;
4- Se for readaptado trazer autorização do CAAS.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
SUMARÉ
 Comunicado
A Dirigente Regional de Ensino convoca os candidatos ins-

critos e classificados para, nos termos da Resolução SE 82/2013, 
alterações nos termos da Resolução SE 42/2014 e LC 1.256/2015 
e havendo interesse, participarem da Sessão de Atribuição para 
a classe de Suporte Pedagógico.

01 cargo de Supervisor de Ensino em substituição por 
tempo indeterminado

01 cargo vago de Supervisor de Ensino
e os demais cargos que vagarem no dia da atribuição
01 cargo vago de Diretor de Escola na EE Prof Raquel Saes 

Melhado da Silva, em Hortolandia, que acontecerá na seguinte 
conformidade:

Data: 30-08-2017
Horário: 09h30
Local: Sede da Diretoria de Ensino - Região de Sumaré, à 

Rua Luiz Jose Duarte, 333 – Jd. Carlos Basso - Sumaré (Sala da 
Dirigente Regional de Ensino)

Obs.: No ato da atribuição, o(s) candidato(s) deverá (ão) 
apresentar:

a) via original, com data atual, do Termo de Anuência a que 
se refere o § único do artigo 5º da Resolução SE 82/2013;

b) em caso (s) de acumulação, o(s) candidato(s) deverá(ão) 
trazer declaração em via original, com data atual, de horário de 
trabalho do cargo com o qual pretenda(m) acumular.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
TAQUARITINGA
 Comunicado
O Dirigente Regional de Ensino comunica os candidatos 

inscritos e classificados na Diretoria de Ensino – Região de 
Taquaritinga, na classe de Suporte Pedagógico, nos termos da 
Res. SE Nº 82/2013 e alterações conforme pela Res. SE 42/2014, 
que haverá sessão de atribuição de:

01 (um) cargo vago de Diretor de Escola na EE Prof. Julio 
Ascânio Mallet, no município de Itápolis, em virtude de aposen-
tadoria do titular de cargo e 01 (um) cargo vago de Supervisor 
de Ensino, em virtude de remoção do titular de cargo.

Data da sessão de atribuição: 29-08-2017 – horário: 9h
Local da atribuição: Sede da Diretoria de Ensino - Av. Heitor 

Alves Gomes, 230 – Jd. Beatriz, Taquaritinga-SP.
Apresentar no ato da Atribuição:
1. Termo de Anuência do Superior imediato;
2. Declaração de próprio punho informando que não sofreu 

penalidades, por qualquer tipo de ilícito, nos últimos 5 anos;
3. Em caso de acumulação de cargo ou função, o candidato 

deverá apresentar Declaração de Horário de Trabalho atualizada, 
assinada pelo Superior Imediato.

Obs: Não haverá atribuição por procuração e somente pode-
rá participar da atribuição de vaga e sua respectiva designação o 
candidato que, na data da atribuição, se encontrar em exercício 
de seu cargo.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE TUPÃ
 Convocação
Edital 023/2017. A Dirigente Regional de Ensino Convoca os 

candidatos inscritos e classificados para responder/substituir - 
cargo/função de Supervisor de Ensino, nos termos da Res. 82/13, 
para sessão de escolha da vaga abaixo relacionada:

Diretoria de Ensino Região de Tupã - cargo de Supervisor de 
Ensino, em substituição à Supervisora de Ensino Neide Aparecida 
Simões Gimenes, RG: 20.359.831-3, afastada em substituição 
junto à Diretoria de Ensino – Região de Presidente Prudente.

A sessão de escolha será às 8h10 do dia 29-08-2017, na 
sede da Diretoria de Ensino – Região de Tupã - Praça da Ban-
deira 900, em Tupã.

O candidato deverá declarar por escrito, no momento da 
atribuição, que não se encontra designado para idêntico cargo/
função, estando ciente dos termos do dos Artigos 1º e 2º de 
Decreto 59.447/2013 e Resolução SE 82/13. O candidato deverá 
apresentar a anuência do Superior Imediato, com data atual. 
Àqueles que acumulam cargo deverão comparecer munidos da 
declaração de horário assinado pelo superior imediato.

-O exercício será de imediato.
- Será vedada a atribuição de vaga por procuração.

f) docentes contratados de outra D.E para aumento de 
carga horária;

g) docentes contratados, em situação de interrupção de 
exercício, de outra DE, para composição de carga horária.

Ficam dispensados os docentes contratados (Categoria 
O), com habilitação especifica nas disciplinas de Educação 
Física, Ciências, Biologia, História, Filosofia, Sociologia, Língua 
Portuguesa, Educação Especial e PEB I (Classe). Não estão 
dispensados os docentes contratados que tenham habilitação/
qualificação para ministrar aulas em qualquer das disciplinas 
constantes de Edital de Aulas divulgado em site da Diretoria 
de Ensino.

DOCENTES NÃO EFETIVOS CONVOCADOS “F”
Nome RG
Ana Claudia Gomes de Abreu 20.570.902
Ana Maria Degasperi Leite 19.356.725
Camila Marquesi Lucas 35.166.243-1
Daniela Cristina Lanezo dos Santos 32.556.936
Edilaine Regina dos Santos 32.657.591
Marilda Raul dos Santos Coretti 19.599.354
Marlene Miranda Chiaro 11.435.136
Paulo Filgueiras 26.201.935

DOCENTES CONTRATADOS CONVOCADOS “O”
LINGUA PORTUGUESA / INGLÊS

NOME RG DISCIPLINA QUALIF.
Adair Aparecida de Souza 7122448 Port Ing
Alex Moretto 46343456 Port Ing
Ana Claudia Gomes de Abreu 20570902 Port Ing
Angelica Maria de Jesus Soares 59276490 Port Ing
Angelita Aparecida de Carvalho Estropa 40204023 Port Ing
Camila Lemes da Costa Freitas 40085833 Port Ing
Camila Munerato 40781950 Port Ing
Caroline Ester Crisostomo 40339407 Port Ing
Clea Borges dos Santos 21878112 Port Ing
Daniela Aparecida de Azevedo Agri 29815911 Port Ing
Dayana Aparecida Barbosa Bombo 40204389 Port Ing
Edmeia Tereza Gardenghi Adorno 17201515 Port Ing
Elenice Chrispim dos Santos Souza 25445167 Port Ing
Emerson da Costa Alicrim 40166430 Port Ing
Fabiana Aparecida Galo da Silva 25597740 Port Ing
Fabiana da Silva Porto 29514086 Port Ing
Fabricia Ribeiro Souza 41163189 Port Ing
Flavia Paulucci dos Santos 34281334 Port Ing
Janaina de Cassia Mengual 27587745 Port Ing
Jessica Nunes Cardoso 48768811 Port Ing
Joana Cassia Pinotti 13071145 Port Ing
Josiane da Silva 55929881 Port Ing
Juliana Aparecida Alves 45786436 Port Ing
Jussara Jacob Antonelli Correa 33629766 Port Ing
Larissa Maria Teiga Marques 47374769 Port Ing
Larissa Polegato Loss 30992791 Port Ing
Leideani Franklin da Silva 40339988 Port Ing
Lidiane Roberta Casadei Fernandes 41401098 Port Ing
Lidiane Santos de Oliveira da Silva 45784079 Port Ing/Libras
Luciana de Sousa 34771007 Port Ing
Luciana Guimaraes 21912337 Port Ing
Maiza Pereira da Silva 30615530 Port Ing
Marcela Ruchelli Carreira 41573402 Port Ing
Marina de Souza Mendes 11866490 Port Ing
Marisa Bernadete Malerbo 11045831 Port Ing
Natalia Priscila da Silva Soares 41032333 Port Ing
Priscila Gazeta 33043800 Port Ing
Rita de Cassia Nogueira Marinho 19468382 Port Ing
Roberta Natalia Esbrigue Franco 40205187 Port Ing
Sirleia Carla Bocalon 24307569 Port Ing
Tais Nelly Caldeira Biscalchini 25597600 Port Ing
Talita Colafemina Santos Jesus 33628490 Port Ing
Talita Faustino Gatto 33776757 Port Ing
Thais Cristina Belini 40204108 Port Ing
Vanessa Ferreira Lopes 30395213 Port Ing
Vilma Sueli Ranzoni 16923607 Port Ing/Esp
Virginia Catalina Geroldo 9258293 Por Ing

ARTE
Vanessa Rocha 47.912.595 Art 

GEOGRAFIA / FILOSOFIA
Alessandra Evangelista 23.212.386 His/Geo Soc/Fil
Cristina Aparecida Codeco Nogueira 20.105.800 Geo/His Soc
Fabiana Aparecida Darpim 42.461.450 Geo
Luiz Antonio Lopes 7.244.855 His Geo
Marly Piazentine Palopito 18.195.676 Geo His

Matematica / Ciências / Física / Quimica / Biologia
Adilson Antonio Plaine 20.404.885 Cie/Mat Qui/Fis/Bio
Aline Cristina Ignacio de Barros 41.106.776 Mat/Fis
Antonio de Fatima Nunes 14.745.020 Mat/Cie Fis/Qui/Bio
Cinthia Caroline de Souza 47.151.816 Mat Fis
Edna Aparecida Carvalho Rosa 15.466.105 Mat/Fis
Fabiana de Souza Leme 35.219.847 Mat Fis
Juliana Petrina Invernizzi de Souza 40.018.492 Mat Fis
Junior Pinheiro de Souza 40.753.842 Mat Fis
Kerliane Gonçalves Barbosa Nunes 53.920.600 Mat/Fis
Marciana Jose da Silva 20.908.553 Bio/Cie Qui
Maristela Ap. Mantovani Macao 33.776.744 Mat
Maximiano Macena Nascimento 29.091.740 Mat
Maysa Alexandra de Oliveira 22.757.030 Mat Fis
Michelle Daiane Ramos Monteiro 35.020.292 Cie Mat/Bio
Miriam Oliveira Sousa Costa 17.728.841 Mat/Fis
Natalia Amorim Athayde Monteiro 41.909.003 Mat Fis
Porciana Campanha Novais 48.220.267 Qui/Fis/Mat Cie
Pedro Nascimento Longanezi 17.982.047 Mat/Fis
Rafael Aranha Pereira Justus 43.864.104 Cie/Bio Qui
Sergio Camoleze 26.789.119 Mat Fis
Sidnei Alex Pita 42.462.110 Mat
Taissa Demarchi Guizziline 43.102.534 Mat/Fis

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE VOTUPORANGA
 Comunicado
Classificação para substituição de Cargo de Supervisor de Ensino ou para responder pelas atribuições de Cargo Vago de Super-

visor de Ensino, nos termos da Resolução SE 82 de 16, publicada no D.O. de 17-12-2013.
SUPERVISOR DE ENSINO - Classificação Faixa I – Pós Recurso

Nº NOME DO CANDIDATO RG CARGO DIRETORIA PONTOS
1 Janir Aparecida Machado de Souza Silva 10.436.502-3 Supervisor de Ensino Catanduva 17,932
2 Sirlei Aparecida de Fátima Zambon Oliveira 12.744.497 Supervisor de Ensino Catanduva 17,908
3 Claudia Silva Marangoni 20020328 Supervisor de Ensino Catanduva 9,616
4 Adimara Aparecida Martins de Souza 25.128.497-1 Supervisor de Ensino Taquaritinga 6,592
5 Celly Tomohe Sugahara Permigiani 9.139.151-9 Supervisor de Ensino Catanduva 6,560

SUPERVISOR DE ENSINO - Classificação Faixa IV – Pós Recurso
Nº NOME DO CANDIDATO RG CARGO DIRETORIA PONTOS
1 Elizete Aparecida Comar 9.723.513-2 Diretor de Escola Votuporanga 24,052
2 Izabel Aparecida Garcia Cervantes 15.203.187 Diretor de Escola Jales 13,000
3 Luis Carlos da Silva Caineli 14.657.780-2 Diretor de Escola Fernandópolis 11,512
4 Carlos Antonio de Jesus Cabral 9.484.067 Diretor de Escola Fernandópolis 8,000
5 Regina Marta da Silva Cardoso Lima 11.026.978-0 Diretor de Escola Jales 8,000
6 Maria de Fátima Martinez Ayala 14.561.289-2 Diretor de Escola Votuporanga 8,000
7 Sandrely Dias Moreira 12.743.331 Diretor de Escola Fernandópolis 8,000
8 Rosineide Maria Gonçalves Lopes 20.020.788 Diretor de Escola Fernandópolis 5,656
9 José Aparecido Duran Netto 13.116.850-2 Diretor de Escola Votuporanga 5,000
10 Roberto Alves Gomes 23.148.716-2 Diretor de Escola Fernandópolis 5,000
11 Alessandra Renata Zanini 22.869.560 Diretor de Escola Votuporanga 5,000
12 Claudia Regina Tirapelli Vitta 11.587.763-0 Diretor de Escola Votuporanga 0,000

SUPERVISOR DE ENSINO - Classificação Faixa V – Pós Recurso
Nº NOME DO CANDIDATO RG CARGO DIRETORIA PONTOS
1 Lindomar dos Reis 15.823.592 PEB II Andradina 17,200
2 Fernanda Cristina Aléssio Miranda 27.686.926-6 PEB II Fernandópolis 8,000
3 Sandra Cristina Cesaretto Cristal 17138487-8 PEB II José Bonifácio 5,000
4 Carlos Alberto Crippa 99278960 PEB II José Bonifácio 3,000
5 Silvana Cordeiro do Amaral Crepaldi 30.086.285-4 PEB II Fernandópolis 3,000

b) 7% das unidades habitacionais serão destinadas para 
atendimento à pessoa com deficiência ou famílias das quais 
façam parte pessoas com deficiência, conforme disposto na 
Seção VI, do artigo 63 da Lei Estadual 12.907, de 15-04-2008, 
que consolida a legislação relativa à pessoa com deficiência 
no Estado;

c) 4% das unidades habitacionais serão destinadas para 
atendimento aos integrantes das carreiras das Polícias Civil e 
Militar, aos Agentes de Segurança Penitenciária e aos Agentes 
de Escolta e Vigilância Penitenciária, na condição de titulares do 
benefício habitacional, conforme dispõe a Lei Estadual 11.023, 
de 28-12-2001, alterada pela Lei Estadual 11.818, de 3 de 
janeiro de 2005;

d) 10% das unidades habitacionais serão destinadas para 
servidores e empregados públicos, de qualquer esfera de Gover-
no (Federal, Estadual e Municipal), na condição de titulares ou 
componente de renda do benefício habitacional;

e) 6(seis) unidades habitacionais serão destinadas a famí-
lias removidas da área de implantação do empreendimento, 
previamente habilitadas, vinculadas ao Programa de Atuação 
em Cortiços;

f) As demais moradias serão destinadas aos inscritos em 
geral (demanda geral).

Atenção: Os inscritos na condição de indivíduo só e famílias 
compostas por dois indivíduos estão cientes de que poderão 
concorrer unicamente a unidades de 1 dormitório e, havendo 
excedente de famílias nesta condição em relação ao número de 
unidades da tipologia, as mesmas serão desclassificadas.

3. CONDIÇÕES PARA PRÉ-SELEÇÃO DE INSCRITOS
3.1. Ser inscrito no Cadastro da PPP – Parceria Público 

Privada do Centro de São Paulo, cujo processo de inscrição 
ocorreu pelo link:

http://app.habitacao.sp.gov.br/CadastroPPP/default.
aspx?ReturnUrl=%2fcadastroppp, até o dia 24-07-2017, data 
de término do cadastramento da PPP;

3.1.1. Os dados constantes dos cadastros foram realizados 
pelas respectivas famílias, não cabendo ao Poder Público qual-
quer responsabilidade pelas informações existentes;

3.1.2. Não será possível a realização de alteração cadastral, 
uma vez que as inscrições foram encerradas e os dados estão 
consolidados.

3.2. Possuir renda familiar bruta mensal mínima de R$ 
2.430,01 e máxima de R$ 5.622,00;

3.3. Não ser ou ter sido proprietário de imóvel e/ou ter ou 
ter tido financiamento imobiliário e/ou não ser usufrutuário 
ou nu-proprietário de imóvel em qualquer parte do território 
nacional;

3.4. As famílias inscritas no Cadastro da PPP que não se 
enquadrarem nas condições de seleção deste Edital permanece-
rão no cadastro para outras seleções.

4. CONDIÇÕES PARA ELEGIBILIDADE DO BENEFICIÁRIO 
PARA ATENDIMENTO HABITACIONAL

4.1. Os interessados, bem como as demais pessoas que 
integrem a composição da renda familiar para financiamento, 
devem enquadrar-se nos critérios abaixo para obtenção de 
atendimento habitacional, se contemplado:

a) Possuir capacidade civil e ser maior de 18 anos de idade 
ou ser emancipado para os grupos de demanda geral, policiais, 
servidor público e deficientes. Para o grupo de idosos ter idade 
igual ou superior a 60 anos. Nos casos de indivíduos sós, devem 
ter idade igual ou superior a 30 anos;

b) Não ter recebido atendimento habitacional pela Secre-
taria da Habitação, pela Companhia de Desenvolvimento Habi-
tacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, por outro 
agente financeiro ou instituição financeira;

c) Não ser usufrutuário ou nu-proprietário de imóvel em 
qualquer parte do território nacional, independente do percen-
tual de participação da propriedade;

d) Não ser ou ter sido proprietário de imóvel em qualquer 
parte do território nacional, independente do percentual de 
participação da propriedade;

e) Não possuir financiamento de imóvel em qualquer parte 
do território nacional, independente do percentual de participa-
ção da propriedade;

f) Comprovar que o chefe da família ou um dos compo-
nentes de renda trabalha nos distritos destacados neste Edital;

g) Não estar cadastrado no Cadastro Nacional de Mutuários 
(CADMUT) e/ou no cadastro de IPTU do município e/ou nos 
Cartórios de Registro de Imóveis;

h) Não estar inscrito no Cadastro Informativo de Créditos 
não Quitados do Setor Público (CADIN);

i) Atender ao conceito de Família:
-Famílias resultantes de casamento civil ou religioso (casal 

com ou sem filhos);
-Famílias resultantes de união estável (companheiros com 

ou sem filhos);
-Famílias resultantes de união homoafetiva (parceiros (as) 

com ou sem filhos);
-Famílias monoparentais (mãe ou pai com seus filhos);
-Famílias anaparentais (avós e netos, irmãos, tios e sobri-

nhos, primos e demais famílias anaparentais (sem os pais), 
constituídas com base no parentesco consanguíneo, indepen-
dentemente do grau de parentesco);

-Indivíduos sós (indivíduos que têm 30 anos ou mais, não 
vivem em união estável, são viúvos, divorciados, desquitados, 
separados judicialmente ou solteiros e que: I) não têm filhos; II) 
têm filhos menores de 18 anos, mas deles não detêm a guarda 
nem com eles residem sob o mesmo teto; ou III) têm filhos 
maiores de 18 anos, mas os filhos já constituíram família nem 
residem sob o mesmo teto; IV) não residem com os pais ou 
qualquer outra pessoa);

-Famílias afetivas (constituídas por indivíduos que reci-
procamente se consideram afamiliados, que são unidos por 
afinidade ou por vontade expressa e que residem familiarmente 
sob o mesmo teto, de maneira pública, duradoura e contínua).

4.1.1. Os membros familiares maiores de 18 anos que irão 
residir no imóvel serão submetidos a análise das condições de 
elegibilidade previstas nos subitens “b”, “c”, “d”, “e” e “g” 
deste item 4.1, mesmo que não façam parte da composição de 
renda para financiamento. Havendo comprovação de imóvel em 
favor de algum dos membros do núcleo familiar, a família será 
suscetível de desclassificação.

4.2. UNIDADES HABITACIONAIS PARA PESSOAS IDOSAS
Para formação deste grupo, serão considerados quaisquer 

indivíduos familiares com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos e que possuam renda, não sendo possível a opção para 
participação em outros grupos (demanda geral, deficientes, 
policiais e agentes penitenciários, servidores públicos).

Será realizado um único sorteio para a cota de idosos.
As famílias classificadas para a reserva de unidades para 

idosos que não comprovarem a existência de titular ou com-
ponente de renda com idade igual ou superior a 60 anos e/
ou que trabalhe nos distritos especificados neste edital, serão 
desclassificadas.

 COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS ESCOLARES

 Convocações
Convocamos o representante da empresa Itambé Alimentos 

S/A, detentora da Ata de Registro de Preços 043/DAAA/2017 – 
BEBIDA UAT OU UHT SABOR FRUTAS, para que no prazo de 5 
dias corridos, compareça no Departamento de Alimentação e 
Assistência ao Aluno - DAAA/CISE, sito a Praça da República, 
53- sala 52 – Republica São Paulo/SP, para celebrar o Termo 
de Contrato.

Convocamos o representante da empresa Alnutri Alimentos 
Ltda, detentora da Ata de Registro de Preços 042/DAAA/2017 – 
MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO SABOR MARACUJÁ, para 
que no prazo de 5 dias corridos, compareça no Departamento de 
Alimentação e Assistência ao Aluno - DAAA/CISE, sito a Praça da 
República, 53- sala 52 – Republica São Paulo/SP, para celebrar 
o Termo de Contrato.

Convocamos o representante da empresa Comercial Milano 
do Brasil Ltda, detentora da Ata de Registro de Preços 048/
DAAA/2017 – SAL REFINADO DE MESA IODADO, para que no 
prazo de 5 dias corridos, compareça no Departamento de Ali-
mentação e Assistência ao Aluno - DAAA/CISE, sito a Praça da 
República, 53- sala 52 – Republica São Paulo/SP, para celebrar 
o Termo de Contrato.

Convocamos o representante da empresa Pastifício Selmi 
S/A, detentora da Ata de Registro de Preços 075/DAAA/2017 – 
BOLINHO DE CHOCOLATE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, para 
que no prazo de 5 dias corridos, compareça no Departamento de 
Alimentação e Assistência ao Aluno - DAAA/CISE, sito a Praça da 
República, 53- sala 52 – Republica São Paulo/SP, para celebrar 
o Termo de Contrato.

 SAÚDE

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

 DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO 
AMBULATORIAL DA CAPITAL
 Notificações
Notificamos FRANCISCO JOSE DE SOUZA, RG 10.889.431, 

Oficial Operacional, CLT, lotado na Sede do Departamento de 
Gerenciamento Ambulatorial da Capital, da Coordenadoria de 
Serviços de Saúde, para comparecer a esse Departamento sito à 
Rua Leopoldo Miguez, 327, 2º andar, setor azul, nesta Capital, no 
prazo de 07 dias consecutivos a fim de tomar ciência no contido 
em Despacho DS 7.039/2017, de 11-07-2017 conforme consta 
no processo 001/0150/000.322/2007. E para que não alegue 
ignorância ou desconhecimento, é publicado o presente Edital, 
por 03 dias consecutivos.

Notificamos AGNALDO ROGERIO TALARICO, RG 15.603.965, 
Oficial administrativo, CLT, lotado na Sede do Departamento de 
Gerenciamento Ambulatorial da Capital, da Coordenadoria de 
Serviços de Saúde, para comparecer a esse Departamento sito à 
Rua Leopoldo Miguez, 327, 2º andar, setor azul, nesta Capital, no 
prazo de 07 dias consecutivos a fim de tomar ciência no contido 
em processo 001/0150/000.969/2015. E para que não alegue 
ignorância ou desconhecimento, é publicado o presente Edital, 
por 03 dias consecutivos.

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 Convocação
Convocamos a empresa FESTO BRASIL LTDA. através de seu 

Representante Legal, para comparecer no prazo de 05 dias cor-
ridos, a contar desta publicação, à Rua dos Andradas 140, Santa 
Ifigênia, São Paulo/SP, para assinatura do Contrato 122/2017, 
referente à Aquisição de Equipamento de Sistema de Treinamen-
to em Acionamento e Manutenção Mecânica para Fins Didáticos.

 HABITAÇÃO

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Comunicado
Edital 02/2017
Moradias na Área Central
Município de São Paulo
EMPREENDIMENTO SP-BELA VISTA E
A Secretaria da Habitação do Estado do Estado de São 

Paulo - SH e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, comunicam aos inscritos 
no Cadastro da PPP – Parceria Público-Privada do Centro de 
São Paulo, que trabalhem na área central do Município de São 
Paulo - nos distritos relacionados neste Edital (*) - que será feita 
a seleção de beneficiários à aquisição de imóveis residenciais 
novos do empreendimento habitacional SP-Bela Vista E, deven-
do o selecionado, se contemplado, preencher plenamente as 
condições deste edital para o atendimento habitacional.

O empreendimento SP-Bela Vista e está localizado na 
Rua Conde de São Joaquim, 85, Capital, e é constituído de 31 
apartamentos, sendo os 31 apartamentos enquadrados como 
HIS - Habitação de Interesse Social.

O empreendimento tem como características específicas:
-14 apartamentos de 1 dormitório e área privativa de 41,72 

m² a 46,54 m²;
-17 apartamentos de 2 dormitórios e área privativa de 53,62 

m² a 60,97 m²;
-2 vagas de garagem para motos;
-5 vagas de garagem para autos;
(Nota: A distribuição de vagas de garagem será feita de 

acordo com a convenção de condomínio).
(*) Área central do Município de São Paulo, distritos da Sé, 

República, Santa Cecília, Barra Funda, Bom Retiro, Pari, Brás, 
Mooca, Belém, Cambuci, Liberdade, Bela Vista e Consolação.

1. RECURSOS DO PROGRAMA
1.1. Recursos orçamentários alocados pela CDHU para 

produção do empreendimento;
2. DESTINAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS
2.1. As unidades habitacionais serão distribuídas por meio 

de participação em sorteio público eletrônico entre os inscritos, 
obedecendo-se os seguintes critérios:

a) 5% das unidades habitacionais serão destinadas para 
atendimento de pessoas idosas (60 anos ou mais), na condição 
de titulares ou componente de renda do benefício habitacional, 
conforme critérios adotados na Política Estadual de Habitação;
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ANEXO I - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
EMPREENDIMENTO SP-BELA VISTA E
Edital 02/2017
Documentos Pessoais
O candidato, seu cônjuge/companheiro(a) e demais com-

ponentes de renda devem apresentar os seguintes documentos:
a) Cédula de Identidade (RG) ou Registro Nacional de 

Estrangeiro (RNE);
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF)
c) Outros documentos oficiais que contenham as informa-

ções acima.
Comprovação da situação familiar
Para comprovar a composição da família o candidato deve 

apresentar os seguintes documentos:
a) Por estado civil
Todos os componentes familiares devem apresentar, confor-

me seu estado civil, um dos documentos abaixo:
1. Casados:
i. Certidão de casamento atualizada;
ii. Escritura de pacto antenupcial, quando houver.
2. Solteiros:
i. Certidão de nascimento atualizada.
3. Separados judicialmente, desquitados ou divorciados:
i. Certidão de casamento com a devida averbação atua-

lizada.
4. Viúvos:
i. Certidão de casamento;
ii. Certidão de óbito do cônjuge.
b) Por Situação Familiar
1. União estável (heteroafetiva ou homoafetiva)
O casal deve apresentar um dos documentos a seguir:
i. Certidão de nascimento de filho em comum;
ii. Registro na carteira de trabalho da dependência do com-

panheiro para fins de INSS;
iii. Declaração positiva de união estável pública ou particu-

lar (Anexo a ser disponibilizado pelo site).
2. Família afetiva
Requerimento – Declaração de Habitação Conjunta (Anexo 

a ser disponibilizado pelo site).
3. Família anaparental
i. Declaração de Habitação Familiar Conjunta (Anexo a ser 

disponibilizado pelo site) ou
ii. Declaração de Guarda de Menor(es) se o componente for 

menor de idade (Anexo a ser disponibilizado pelo site).
4. Família monoparental
i. Declaração de habitação familiar conjunta; (Anexo a ser 

disponibilizado pelo site)
ii. Declaração de Guarda de Menor(es) se o(s) componente(s) 

for(em) menor(es) de idade (Anexo a ser disponibilizado pelo 
site).

5. Indivíduo só
a) Declaração de condição de indivíduo só (Anexo a ser 

disponibilizado pelo site) ou Relatório da Promoção Social e/
ou Secretaria da Habitação Municipal que ateste a condição 
de indivíduo só;

b) Comprovantes de que é economicamente capaz de assu-
mir as despesas com moradia:

i. Contas de consumo em seu nome;
ii. Contrato de locação de aluguel em seu nome.
c) Comprovação de que não residem com qualquer outro 

indivíduo, tais como:
i. Certidão de óbito dos pais;
ii. Comprovante de endereço dos pais em outro domicílio,
iii. Processo de separação para verificação de guarda de 

filhos menores.
Notas:
a) Independente do estado civil todo componente de renda 

que não mantém união estável deve assinar a Declaração 
Negativa de União Estável (Anexo a ser disponibilizado pelo site)

b) Para o caso de componente do financiamento e/ou seu 
respectivo cônjuge ou companheiro(a), impedidos física e/ou 
legalmente de assinar os instrumentos contratuais, deve ser 
solicitada procuração pública, como em casos de Pessoa anal-
fabeta, Pessoa com deficiência visual ou física que a impeça de 
assinar ou ausentes.

c) No caso de componente(s) de renda casado(s), que 
encontra-se separado de fato de seu cônjuge, deve formalizar 
a separação judicial ou no cartório (conforme a Lei 11.441 de 
04-01-2007 – DOU de 05-01-2007) e apresentar a certidão atu-
alizada na qual conste a averbação da separação ou divórcio do 
casal; ou apresentar o protocolo de ação de separação judicial 
com alvará de suprimento de outorga expedido pelo Juiz.

d) A certidão de casamento e/ou de nascimento dos compo-
nentes familiares deve estar atualizada há pelo menos 120 dias.

e) Maiores de 16 (dezesseis) e menor de 18 (dezoito) 
anos de idade, deve apresentar um dos seguintes documentos 
emancipatórios:

i. Escritura de emancipação expedida por Cartório de Regis-
tro das Pessoas Naturais;

ii. Sentença judicial devidamente averbada na Certidão de 
Nascimento

Comprovação do vínculo empregatício e de trabalho nos 
distritos objeto do Edital

O beneficiário, seu cônjuge/companheiro, coparticipantes 
do financiamento e seus respectivos cônjuges/companheiros, 
independentemente de trabalharem registrados, devem apre-
sentar a Carteira de Trabalho e Previdência Social.

Os componentes de renda para financiamento devem 
apresentar a documentação conforme o vinculo empregatício 
para comprovação de renda e trabalho nos distritos deste edital:

a) Assalariado com Registro na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social

1. Carteira de Trabalho e Previdência Social e cópia das 
páginas da foto, da qualificação civil, do contrato de trabalho, 
da página seguinte em branco e da última alteração salarial.

2. Três últimos comprovantes de renda (holerites), com-
provantes de pagamento ou envelopes de pagamento. Caso 
conste o recebimento de comissões, apresentar os seis últimos 
comprovantes de renda.

3. Declaração do empregador atestando o vínculo empre-
gatício (Anexo a ser disponibilizado pelo site), o cargo/função, 
a data de admissão, a renda referente aos três últimos meses 
(identificando os valores mensalmente) e a previsão referente ao 
mês corrente. Declarar, ainda, se o empregado está cumprindo 
aviso prévio e se o contrato de trabalho é regido por lei federal 
específica, convenção ou acordo coletivo que defina a política 
salarial para a categoria profissional à qual pertence o trabalha-
dor, nos termos da Lei 12.640 de 11-07-2007, que regulamenta 
o Salário Mínimo Estadual.

Quando o empregador for:
i. Pessoa Jurídica, a declaração deve ter o carimbo do CNPJ, 

o nome completo e o cargo/função de quem a assina, e ser feita, 
preferencialmente, em papel timbrado (Anexo a ser disponibili-
zado pelo site);

ii. Pessoa Física, a declaração deve conter a identificação 
do empregador (nome completo, RG, CPF e endereço) e ter 
reconhecimento de firma da assinatura, caso não seja assinada à 
vista do técnico da CDHU (Anexo a ser disponibilizado pelo site).

Nota: Quando os valores dos rendimentos na declaração do 
empregador forem diferentes dos que constam no comprovante 
de renda (holerite), o empregador deve justificar a divergência.

4. Declaração de Imposto de Renda e recibo de entrega;
b) Assalariado em Regime Estatutário (Funcionário Público 

Municipal, Estadual e Federal)
1. Carteira de Trabalho e Previdência Social e cópia das 

páginas da foto, da qualificação civil, do contrato de trabalho 
com baixa se for o caso, e da página seguinte em branco.

6.9. A ordem de classificação dos inscritos “selecionados” a 
participar deste edital para o grupo dos servidores das carreiras 
das Polícias Civil e Militar e dos Agentes de Segurança Penitenci-
ária e de Escolta e Vigilância Penitenciária se dará nos termos da 
Lei Estadual 11.023, de 28-12-2001, alterada pela Lei Estadual 
11.818, de 3 de janeiro de 2005. Havendo a necessidade de 
realização de sorteio, este ocorrerá na fase de habilitação das 
famílias, sendo convocados os servidores envolvidos.

6.10. As famílias vinculadas ao Programa de Atuação em 
Cortiços removidas da área central, com termo de compromisso 
de atendimento firmado com a CDHU e previamente habilita-
das, serão reassentadas no empreendimento Bela Vista E, com 
dispensa de seleção por sorteio nos termos da Lei Estadual 
13.094/2008.

6.11. Idosos, pessoas com deficiência, servidores públicos e 
policiais civis e militares, agentes de segurança penitenciária e 
agentes de escolta e vigilância penitenciária concorrerão apenas 
nas cotas legais reservadas.

6.12. Não havendo famílias suficientes de idosos, pessoas 
com deficiência, servidores e policiais civis e militares, agentes 
de segurança penitenciária e agentes de escolta e vigilância 
penitenciária para preenchimento das cotas reservadas, as uni-
dades remanescentes serão destinadas às famílias da demanda 
geral.

6.13. A convocação para fins de habilitação e comprovação 
do declarado na inscrição, inclusive no tocante ao local de 
trabalho, assim como a análise de crédito, ocorrerão pela ordem 
de classificação no sorteio eletrônico, até o preenchimento das 
unidades definidas por grupo e faixa de renda.

6.14. No processo de habilitação, as famílias, quando con-
vocadas, deverão apresentar documentos pessoais atualizados e 
compatíveis com seu estado civil atual, sob risco de inabilitação.

6.15. A família convocada para o processo de habilitação 
terá o prazo de 5 dias úteis para apresentação da documentação 
solicitada.

6.16. Findo o prazo especificado acima, o não compareci-
mento ou a não apresentação de parte ou toda a documentação 
requerida, ou ainda, o não enquadramento nos critérios do 
edital, nas normativas da Política Estadual de Habitação e na 
legislação vigente, acarretará a inabilitação da família para o 
processo de aquisição do atendimento habitacional, sendo que 
a família classificada na sequência, do mesmo grupo e faixa de 
renda, será convocada para avaliação quanto ao preenchimento 
dos requisitos.

6.17. A assinatura do contrato está condicionada à aprova-
ção do crédito e atendimento ao disposto neste edital, às nor-
mativas da Política Estadual de Habitação e à legislação vigente.

7. DO DIREITO DE ESCOLHA DA UNIDADE HABITACIONAL
7.1 Após a habilitação das famílias, a CDHU dará às 

famílias habilitadas o direito de escolher a sua própria unidade 
habitacional.

7.2 Para possibilitar esta escolha, a CDHU ordenará as 
famílias das pessoas com deficiência, dos idosos, dos policiais, 
dos servidores e da demanda geral habilitadas, classificando-as 
na ordem decrescente do número de integrantes de cada núcleo 
familiar e resolverá os casos de empate entre famílias com igual 
número de integrantes sempre com preferência pela família que 
primeiramente foi classificada.

7.3 Terão preferência de escolha das unidades disponíveis 
no empreendimento habitacional, observadas as condições 
exigidas pelo presente edital, as famílias habilitadas da maior 
para a menor faixa de renda, na seguinte ordem de grupo: 
pessoas com deficiência, idosos, policiais, servidores e demanda 
geral, sendo que os indivíduos sós e famílias compostas por 
dois indivíduos de cada grupo escolherão primeiramente as 
unidades, respeitando a ordem de classificação no sorteio, até 
o preenchimento das unidades de 1 dormitório existente. Pos-
teriormente escolherão as famílias mais numerosas e, em caso 
de empate, quanto ao número de pessoas no núcleo familiar, 
faixa de renda e grupo, será também respeitada a ordem de 
classificação do sorteio.

7.4 De acordo com as tipologias do empreendimento, 
poderão optar pelos apartamentos as famílias compostas pelo 
seguinte número mínimo de pessoas no núcleo familiar:

- 1 dormitório – a partir de 1 pessoa
- 2 dormitórios – a partir de 3 pessoas
7.5 Os indivíduos sós e famílias compostas por dois indi-

víduos poderão escolher unicamente unidades de 1 dormitório. 
Não havendo interesse ou indisponibilidade de unidade desta 
tipologia, a família será desclassificada.

7.6 Inexistindo famílias com o número mínimo de pessoas 
no núcleo familiar por tipologia, serão chamadas as famílias 
com número imediatamente menor de componentes, observada 
a ordem de classificação e priorizando-se aquelas das faixas de 
renda da maior para a menor.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 O candidato que omitir informações ou as prestar de 

forma inverídica, sem prejuízo de outras sanções, será excluído, 
a qualquer tempo, do processo de seleção e atendimento habi-
tacional em unidade objeto deste Edital;

8.2 O prazo de validade deste edital será de 180 dias, con-
tados a partir da data de publicação da ordem de classificação 
das famílias nos sites www.habitacao.sp.gov.br e cdhu.sp.gov.
br e poderá ser prorrogado a critério da Secretaria da Habitação 
e da CDHU.

8.3 A lista com a ordem de classificação por grupo e faixa 
de renda terá validade de 18 meses.

8.4 As famílias que não comprovarem no momento da 
habilitação que um dos componentes de renda trabalhe na área 
central do Município de São Paulo, num dos distritos indicados 
neste edital, serão desclassificadas. Com exceção das famílias de 
servidores das Polícias Civil e Militar e dos Agentes de Segurança 
Penitenciária e de Escolta e Vigilância Penitenciária, que serão 
desclassificadas se não comprovarem a existência de titular de 
renda familiar que participe de uma das referidas carreiras e/ou 
que trabalhe no município de São Paulo, nos distritos especifi-
cados neste edital.

8.5 Da mesma forma, as famílias que não comprovarem 
núcleo familiar e/ou renda mínima por tipologia exigidas neste 
edital serão desclassificadas.

8.6 As famílias que não comparecerem ou não apresenta-
rem parte ou toda a documentação requerida, ou ainda, não 
se enquadrarem nos critérios deste edital, nas normativas da 
Política Estadual de Habitação e na legislação vigente serão 
desclassificadas.

8.7 As famílias inscritas no Cadastro da PPP que não se 
enquadrarem nas condições de seleção deste edital permanece-
rão no cadastro para outras seleções da PPP.

Atenção
- Verifique previamente se atende a todas as condições 

deste edital, uma vez que, no momento da habilitação, a não 
comprovação das informações prestadas por ocasião do cadas-
tro implicará na desclassificação do inscrito.

- Localize pelos sites www.habitacao.sp.gov.br e www.cdhu.
sp.gov.br o número de BILHETE com que irá participar do sorteio 
eletrônico deste edital, pois será fornecido EXCLUSIVAMENTE 
PELOS SITES.

- Caso você esteja classificado dentro do número de unida-
des disponível para cada grupo e faixa de renda, será convocado 
para apresentação de documentos de comprovação. Verifique a 
lista de documentos a serem providenciados para habilitação 
no Anexo I deste Edital ou nos sites www.habitacao.sp.gov.br e 
www.cdhu.sp.gov.br.

- Eventuais alterações deste edital serão publicadas no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo e nos sites www.habitacao.
sp.gov.br e www.cdhu.sp.gov.br.

4.5. UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS
Os servidores e empregados públicos, de qualquer uma das 

esferas de Governo (Federal, Estadual, Municipal), optantes pela 
cota de servidores, deverão comprovar vinculação a uma das 
seguintes categorias:

- Efetivo;
- Extranumerário;
- Admitido Lei 500/74-Permanente;
- Admitido Lei 500/74-Estável;
- Autárquico;
- Celetista estável;
- Celetista.
Ficam excluídos do atendimento:
- Os servidores ocupantes de cargo em comissão ou de 

função de confiança;
- Os servidores admitidos em caráter temporário;
- Os servidores de outros Estados, das esferas Federal, Esta-

dual, Municipal, mesmo quando prestando serviço nos órgãos 
dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e no Ministério 
Público do Estado de São Paulo .

As famílias classificadas para a reserva de unidades para 
servidores e empregados públicos que não comprovarem a 
existência de titular ou componente de renda vinculado a uma 
das esferas de Governo e categorias admitidas neste edital e/
ou que trabalhe nos distritos especificados neste edital, serão 
desclassificadas.

4.6. INDIVÍDUOS SÓS
Caracteriza-se como indivíduo só qualquer pessoa com 

idade igual ou superior a 30 (trinta) anos que comprove ser eco-
nomicamente capaz de assumir despesas com a moradia atual, 
por meio da apresentação dos seguintes documentos: a) Contas 
de consumo e/ou contrato de aluguel com firmas reconhecidas 
à época da assinatura no próprio nome; b) Certidões de estado 
civil atualizada, inclusive de outros parentes, se for o caso; c) 
Relatório da Promoção Social e/ou Secretaria da Habitação 
Municipal que ateste a condição de indivíduo só, se for o caso.

Os inscritos na condição de indivíduo só estão cientes de 
que poderão concorrer unicamente a unidades de 1 dormitó-
rio e, havendo excedente de classificados nesta condição em 
relação ao número de unidades da tipologia, os mesmos serão 
desclassificados.

5. DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES POR FAIXA DE RENDA E 
CONDIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DO IMÓVEL

5.1. A distribuição das unidades habitacionais do empreen-
dimento dar-se-á por faixa de renda e grupos, conforme quadro 
a seguir:

FAIXAS DE RENDA (R$) TIPOLOGIA GERAL DEFICIENTE 
IDOSO POLICIAL SERVIDOR FECHADO (PROG. CORTIÇOS)

2.430,01 a 5.622,00 1D e 2D (HIS) 14 3 2 2 4 6
TOTAL DE UNIDADES 31
5.2. Os interessados deverão atender todas as condições 

estabelecidas neste edital no ato da inscrição e da habilitação 
para contratação do financiamento, bem como as abaixo 
relacionadas:

a) Modalidade: Aquisição de imóvel residencial novo con-
cluído;

b) Renda familiar: De R$ 2.430,01 a R$ 5.622,00, para 
Unidades Habitacionais (UHs) de 1 e 2 dormitórios;

c) Comprovação de renda bruta familiar obrigatória;
d) Comprometimento máximo de renda: UHs de 1 dormi-

tório: 25%
UHs de 2 dormitórios: 27,5%
e) Taxa de juros: 7% ao ano;
f) Valor do imóvel:
1 dormitório: R$ 177.955,37 a R$ 198.712,45
2 dormitórios: R$ 229.219,98 a R$ 260.893,96
g) As despesas com Imposto de Transmissão de Bens Inter-

vivos – ITBI e registro do contrato de financiamento em cartório 
serão somadas ao valor do imóvel e, portanto, incorporadas ao 
valor de financiamento do beneficiário; a CDHU se responsabi-
lizará pelo pagamento das referidas despesas, no momento de 
sua incidência;

h) Prazo de amortização: 360 meses;
i) Valor estimado das prestações:
FAIXA DE RENDA Tipologia: 1 dormitório Tipologia: 2 

dormitórios
PRESTAÇÃO INTEGRAL: R$ 1.292,04 (UH de 41,72 m2) a R$ 

1.442,75 (UH de 46,54 m2) PRESTAÇÃO INTEGRAL: R$ 1.664,25 
(UH de 53,62 m2) a R$ 1.894,23 (UH de 60,97 m2)

R$ 2.430,01 a R$ 5.622,00 PRESTAÇÃO A SER PAGA: R$ 
607,50 a R$ 1.405,50 PRESTAÇÃO A SER PAGA: R$ 668,25 a 
R$ 1.546,05

COMPROMETIMENTO MÁXIMO DE RENDA: 25% COMPRO-
METIMENTO MÁXIMO DE RENDA: 27,5%

j) Será concedido subsídio sob a forma de desconto na 
prestação, calculado pela diferença entre a capacidade de paga-
mento do beneficiário e o valor integral da prestação;

k) Cota de financiamento: até 100% do valor do imóvel;
l) Garantia do financiamento: Alienação Fiduciária, quando 

o empreendimento estiver regularizado;
m) Sistema de amortização: Sistema Francês de Amortiza-

ção - Tabela Price;
n) Aprovação cadastral e da capacidade de pagamento 

pela CDHU;
o) O interessado poderá utilizar recursos próprios ou do 

FGTS para amortizar o saldo devedor do financiamento, sujeito 
a avaliação da CDHU;

p) Para os casos de interessados que possuam e desejam 
utilizar FGTS na aquisição do imóvel, será solicitada a apre-
sentação do extrato no momento da habilitação e avaliação 
de crédito.

6. PROCEDIMENTOS PARA PRÉ-SELEÇÃO, SORTEIO E ATEN-
DIMENTO

6.1. Para efeito deste edital, serão consideradas interessa-
das as famílias inscritas no Cadastro da PPP – Parceria Público 
Privada da área central do Município de São Paulo até a data de 
24-07-2017, desde que trabalhe no município de São Paulo, nos 
distritos indicados anteriormente e que atendam às condições 
de elegibilidade e socioeconômicas descritas neste edital.

6.2. Somente será válida 1 (uma) inscrição por família. Se 
for constatada mais de uma inscrição por família, todas serão 
canceladas. O interessado está ciente de que suas informações 
cadastrais serão utilizadas para verificação do enquadramento 
nesta seleção.

6.3. A pré-seleção dos inscritos seguirá os critérios estabele-
cidos no item 3 deste edital.

6.4. A divulgação dos inscritos “selecionados” e “não 
selecionados” a concorrer a este edital dar-se-á nos sites da 
Secretaria da Habitação (www.habitacao.sp.gov.br) e da CDHU 
(www.cdhu.sp.gov.br).

6.5. Os inscritos “selecionados” a participar deste Edital 
deverão consultar o site da CDHU para obtenção do número do 
“bilhete” com o qual concorrerão ao processo de sorteio eletrô-
nico, que é composto da seguinte forma: XXX. XXXXXXX, sendo 
que os 3 (três) primeiros dígitos se referem ao grupo e faixa de 
renda e os 7 (sete) últimos dígitos são o número sequencial.

6.6. O sorteio eletrônico definirá a ordem de classificação 
dos inscritos “selecionados” a participar deste Edital por grupo 
(demanda geral, idosos, pessoas com deficiência, e servidores) 
e faixa de renda.

6.7. O sorteio eletrônico será realizado em local, data e 
horário a serem previamente divulgados nos sites da Secretaria 
da Habitação e da CDHU, acompanhado por auditoria indepen-
dente e poderá ser assistido pela internet.

6.8. O resultado do sorteio eletrônico com a ordem de clas-
sificação dos inscritos “selecionados” a participar deste Edital 
por grupo e faixa de renda será divulgada nos sites da Secretaria 
da Habitação e da CDHU.

Não havendo indivíduos idosos entre as famílias inscritas, essas 
moradias serão destinadas às demais famílias do público geral.

4.3. UNIDADES HABITACIONAIS PARA PESSOAS COM DEFI-
CIÊNCIA OU DE CUJA FAMÍLIA FAÇA PARTE PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA

Para formação deste grupo, serão consideradas as famílias 
que possuam no núcleo familiar e que residam no mesmo domi-
cílio cônjuge/companheiro (a), filhos, tutelados ou curatelados 
com deficiência, conforme CATEGORIAS DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA, abaixo relacionadas:

I–Deficiência Física: alteração completa ou parcial de um 
ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o compro-
metimento da função física, apresentando-se sob a forma de:

a) Paraplegia – perda total da função motora de 2 (dois) 
membros homólogos, sendo mais comum a dos membros 
inferiores;

b) Paraparesia – perda parcial da função motora de 2 
(dois) membros homólogos, sendo mais comum a dos membros 
inferiores;

c) Monoplegia – perda total da função motora de 1 (um) 
membro;

d) Monoparesia – perda parcial da função motora de 1 
(um) membro;

e) Tetraplegia – perda total da função motora de 4 (quatro) 
membros;

f) Tetraparesia – perda parcial da função motora de 4 
(quatro) membros;

g) Triplegia – perda total da função motora de 3 (três) 
membros;

h) Triparesia – perda parcial da função motora de 3 (três) 
membros;

i) Hemiplegia – perda total da função motora de 2 mem-
bros do mesmo lado corporal, direito ou esquerdo, sendo mais 
comum a perda em um hemicorpo direito ou esquerdo;

j) Hemiparesia – perda parcial da função motora de 2 mem-
bros do mesmo lado corporal, direito ou esquerdo, sendo mais 
comum a perda em um hemicorpo direito ou esquerdo;

k) Ostomia – comunicação da luz de um órgão com o meio 
externo criada artificialmente por ato cirúrgico;

l) Amputação – ausência adquirida com excisão total ou 
parcial de membro(s) - ou ausência de membro;

m) Paralisia Cerebral – tendo como consequência alterações 
psicomotoras;

n) Nanismo;
o) Membros com deformidade congênita ou adquirida, 

exceto as deformidades estéticas e as que não produzam difi-
culdades para o desempenho de funções;

II - Deficiência Auditiva: surdez absoluta de um dos ouvidos, 
independentemente da acuidade auditiva do ouvido que ouve; 
ou perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 
1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;

III - Deficiência Visual: cegueira absoluta de um dos olhos, 
independentemente da acuidade visual do olho que vê; ou 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 
no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, 
que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, 
com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória 
da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores;

IV - Deficiência Mental: funcionamento intelectual signifi-
cativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 
(dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como – incluídos os autistas:

a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade;
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer;
h) trabalho; e
V - Deficiência Múltipla - associação de duas ou mais 

deficiências.
Será realizado um único sorteio para a cota de pessoas 

com deficiência.
As famílias classificadas para a reserva de unidades serão 

submetidas a perícia médica para caracterização e emissão de 
laudo comprobatório que ateste a deficiência.

As famílias que apresentarem laudo médico negativo para 
qualquer dos tipos de deficiência antes relacionadas ou que não 
comprovarem a existência de pessoa com deficiência no núcleo 
familiar serão desclassificadas.

A Secretaria da Habitação e/ou a CDHU, no ato da convo-
cação para fins de habilitação, recomendarão locais da rede 
pública de saúde para a família realizar a avaliação e emissão 
de laudo médico.

Também poderão ser desclassificadas as famílias que não 
comprovarem que ao menos um dos componentes de renda 
familiar trabalhe no Município de São Paulo, nos distritos espe-
cificados neste edital.

Não havendo pessoas com deficiência declarada entre as 
famílias inscritas, essas moradias serão destinadas às demais 
famílias do público geral.

4.4. UNIDADES HABITACIONAIS PARA INTEGRANTES DAS 
CARREIRAS DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR, AGENTES DE SEGU-
RANÇA PENITENCIÁRIA E AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA 
PENITENCIÁRIA

Os servidores das carreiras das Polícias Civil e Militar e dos 
Agentes de Segurança Penitenciária e de Escolta e Vigilância 
Penitenciária optantes por concorrer nesta cota deverão:

- Estar na ativa;
- Comprovar lotação no município de São Paulo, nos distri-

tos especificados neste edital;
Caso o número de inscritos seja superior ao número de imó-

veis reservados, terão preferência os servidores lotados há mais 
tempo no município e, em havendo empate, serão aplicados os 
critérios abaixo, nessa ordem:

- Maior idade;
- Maior número de filhos menores ou incapazes;
- Sorteio.
Os servidores das carreiras das Polícias Civil e Militar e dos 

Agentes de Segurança Penitenciária e de Escolta e Vigilância 
Penitenciária optantes pela cota de policiais que não possuírem 
os dados cadastrais para classificação nos termos da lei, serão 
classificados unicamente pelo critério de maior idade.

Será realizada a classificação dos servidores das carreiras 
das Polícias Civil e Militar e dos Agentes de Segurança Penitenci-
ária e de Escolta e Vigilância Penitenciária, seguindo os critérios 
da legislação vigente, que concorrerão exclusivamente para as 
vagas desta cota.

Havendo empate na classificação, considerados os critérios 
estabelecidos na legislação, será realizado, no ato da habilitação 
da família, sorteio dentre os inscritos envolvidos para definição 
da ordem de atendimento, precedido de convocação específica 
das famílias nessa condição.

As famílias classificadas para a reserva de unidades para as 
Polícias Civil e Militar e dos Agentes de Segurança Penitenciária 
e de Escolta e Vigilância Penitenciária que não comprovarem a 
existência de titular de renda familiar que participe de uma das 
referidas carreiras e/ou que trabalhe no município de São Paulo, 
nos distritos especificados neste edital, serão desclassificadas.

Não havendo servidores das carreiras das Polícias Civil e 
Militar e dos Agentes de Segurança Penitenciária e de Escolta 
e Vigilância Penitenciária entre as famílias inscritas, essas 
moradias serão destinadas às demais famílias do público geral.
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por infringência ao princípio constitucional da ampla defesa e 
do contraditório. A Apuração preliminar, também chamada de 
Sindicância investigativa, “é o meio sumário para investigação 
de anormalidades no serviço público, haja ou não indiciados 
conhecidos, para coletar os elementos suficientes para indicação 
de autoria e seguida abertura de processo disciplinar contra o 
funcionário público responsável, não sendo informada pelas 
garantias do contraditório e da ampla defesa” (CRETELLA 
JÚNIOR, José, Prática de Direito Administrativo, 3. Ed.SP, RT 
1999, p.57). O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já pontuou 
que “Na sindicância, não se exige observância dos princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando, 
configurando mera fase inquisitorial, precede ao processo admi-
nistrativo disciplinar” (MS 9.511/DF, relator Ministrto Arnaldo 
Esteves Lima, 3ª Secção, j. 23-02-2005, DJ p. 213, 21-03-2005) 
Em razão disso, eventual falha ou irregularidade existente nos 
autos de Apuração Preliminar, o que se admite apenas a título 
de argumentação, não tem o condão de tornar nulo o Processo 
Administrativo Disciplinar, que será conduzido em observância 
aos princípios constitucionais existentes. E complementando, 
o mesmo E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA asseverou que 
eventuais defeitos da sindicância investigativa ficam prejudica-
dos ante a instauração do processo administrativo disciplinar, 
concluindo que: O processo da sindicância não tem forma e 
nem figura de juízo, não obedece a procedimento específico, 
nem ao princípio do contraditório. Ao indiciado não cabe 
alegar defeitos ou irregularidades na sindicância (ou vícios de 
intimação), porquanto a sua defesa será sempre feita, de forma 
exaustiva e eficiente, na fase do inquérito administrativo, como 
ocorreu, na hipótese. (ROMS 281/SP, DJ .9292, de 17.05.93). Por 
fim e colocando uma pá de cal sobre esse assunto, “Havendo 
a instauração do devido processo administrativo disciplinar, 
resta superado o exame de eventuais irregularidades ocorridas 
durante a sindicância. Segurança denegada. (STJ, MS 9.668/DF, 
3ª secção, DJ 01-02-2010). Assim, qualquer análise a respeito 
de irregularidades eventualmente existentes nos autos de 
Apuração Preliminar, fica prejudicada nesta fase processual. Por 
tais razões, fica afastada a pretensão da Defesa, de nulidade do 
processo de Apuração Preliminar, bem mantida a audiência já 
designada para o dia 28-08-2017, as 14h. Intime-se a Defesa 
do presente despacho.

DR. FERNANDO EMANUEL DA FONSECA – OAB/SP 154.916
DR. ALEXANDRE DELFINI CORRÊA – OAB/SP 205.242
SECRETARIA DA SAÚDE
Intimações
PROCESSO SS/GS 001.0200.000043/2014 – GDOC – 

1000726-1304696/2014
Indiciado: H.P.M, e outro.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 10ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – 
Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de fls. 
853, a saber: Documento em fls. 850/852. Por ora, designo para 
o dia 23-11-2017, às 10h, audiência para oitiva das testemunhas 
de fls. 714 e 850. Intimem-se. Publique-se.

DRA. TAMARA GUGLIELMI – OAB/SP 369.353
DR. MARCELO EDUARDO NOGUEIRA – OAB/MG 52.457
PROCESSO SS/GS 001.0100.000350/2011 – GDOC – 

1000726-1137118/2011
Indiciado: J.C.C.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 10ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – 
Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de fls. 
1179, a saber: Dê-se ciência à defesa da informação constante 
às fls. 1178. Publique-se.

DRA. VANESSA BARBOSA TRAMA – OAB/SP 257.180
DRA. LAURA FERNANDA REMÉDIO – OAB/SP 208.119
PROCESSO SS/GS 001.0100.000108/2013 – GDOC – 

1000726-515441/2013
Indiciado: R.T.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

10ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho 
de fls. 1156, a saber: Junte-se a defesa prévia (fls. 1121/1155). 
Questões preliminares e/ou prejudiciais serão analisadas na 
elaboração do relatório final. Desisto da oitiva da testemunha 
Geraldo Reple Sobrinho, retificando o rol de testemunhas de fls. 
1106. Designo audiência para oitivas da testemunha da Admi-
nistração Denise Xavier de Souza (fls. 1106) e das testemunhas 
arroladas pela defesa (fls. 1122), para o dia 06-02-2018 às 14h. 
Intime-se a testemunha da Administração. As testemunhas 
arroladas pela defesa deverão comparecer independentes de 
intimação. Publique-se e cumpra-se.

DR. PAULO LUIS CAPELOTTO – OAB/SP 47.259
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
Intimação
PROCESSO SMA 9905/2015 – GDOC – 1000726-

376274/2016
Indiciado: M.A.L.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

10ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho 
de fls. 334, a saber: Tendo em vista o constante no termo de 
audiência de fls. 326 e na certidão de fls. 333, designo para o 
dia 09-11-2017, às 11h, audiência para oitiva da testemunha de 
defesa Ana Lucia de Faria Burjato (fls. 91). Intime-se, via empresa 
dos Correios, por AR. Publique-se.

DR. WALTER ANTONIO DE OLIVEIRA – OAB/SP 312.164
DRA. VANESSA DONÓFRIO – OAB/SP 261.969
DRA. SONIA MARIA DA SILVA NASCIMENTO – OAB/SP 

149.859
DR. FRANSRUI ANTONIO SALVETTI – OAB/SP 45.801
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Intimação
PROCESSO DETRAN 387490-7/2015 – GDOC – 1000726-

306686/2016
Indiciado: R.M.P.S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

10ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho 
de fls. 93, a saber: Defesa Prévia em fls. 85/92. Designo para o 
dia 21-11-2017, às 10h, audiência para oitiva das testemunhas 
de fls. 72 e 91. As testemunhas arroladas pela defesa deverão 
comparecer independente de intimação. Requisite-se a ficha 
funcional atualizada da sindicada. Intime-se. Publique-se.

DR. DANIEL DOPP VIEIRA DE CARVALHO – OAB/SP 330.690
DR. EDGARD DOLATA CARNEIRO – OAB/SP 331.780
DR. FELIPE ROMEU ROSENDO DA SILVA – OAB/SP 331.798
CENTRO PAULA SOUZA
Intimações
PROCESSO CEETEPS 0000269/2016 – GDOC – 1000726-

913217/2016
Indiciado: M.T.P.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 10ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls. 96, a saber: Defesa Prévia em fls. 94/95. Requisite-se a Folha 
de Serviço atualizada do indiciado. Designo para o dia 10-11-
2017, às 09h30, audiência para oitivas das testemunhas de fls. 
82 e as de fls. 94. As testemunhas arroladas pela defesa (fls. 94), 
deverão comparecer independente de intimação. Intimem-se. 
Publique-se. Cumpra-se.

DR. VINICIUS AUGUSTUS FERNANDES ROSA CASCONE – 
OAB/SP 248.321

a Assistência, via notes, informação do referido cancelamento 
às testemunhas. Intime-se a Douta Defesa. Após, venham os 
autos conclusos.

DR. JOSE MARQUES – OAB/SP 39.204
DR. PAULO EDUARDO VILLAÇA ZOGHEIB – OAB/SP 185.526
DR. WESLY IMASATO GIMENEZ – OAB/SP 334.034
PROCESSO SAP/GS 1737/2015 – GDOC – 1000726-

1240424/2015
Indiciado: J.A.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls. 121, a saber: Tendo em vista informação acerca do paradeiro 
da testemunha Rafael (fl. 120), fica designado o dia 05-10-
2017 às 10h, para oitiva das testemunhas da Administração. 
Intimem-se as testemunhas e a douta defesa para a audiência 
ora designada.

DR. JOSE MARQUES – OAB/SP 39.204
DR. PAULO EDUARDO VILLAÇA ZOGHEIB – OAB/SP 185.526
DR. WESLY IMASATO GIMENEZ – OAB/SP 334.034
PROCESSO SAP/GS 238/2017 – GDOC – 1000726-

163899/2017
Indiciado: G.G.J.
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. 331 e 328, a saber: Diante do teor do interrogatório do 
acusado, bem como a informação contida à fl. 326, DEISTE-SE da 
oitiva de testemunha da Admnistração. Providencie a assistência 
a intimação das testemunhas arroladas pela defesa, para que 
venham a ser ouvidas na data designada à fl. 319. Intime-se e 
comunique-se.Tendo em vista Despacho à fl. 328, fica designado 
o dia 19-10-2017 às 15h, para oitiva das testemunhas de Defesa. 
Intimem-se as testemunhas e a douta defesa para a audiência 
ora designada.

DR. EVERTON RIBEIRO SILVA – OAB/SP 341.477
DRA. DAYANE IDERIHA DE AGUIAR – OAB/SP 331.301
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Intimações
PROCESSO SE/GS 04155/2013 – GDOC – 1000726-

601083/2013
Indiciado: F.X.T.
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 despacho 
de fls. 187 Vº, a saber: Junte-se e promova-se contato com a 
testemunha (Dr. Flávio), a fim de informa-la de que a defesa 
insiste na sua oitiva. Se o caso, outra data será designada para 
colher o seu depoimento. Por oportuno, fica afastada a alegação 
de prescrição (feita à fl. 68), que não ocorreu, pois o lapso pres-
cricional foi interrompido com a expedição de Portaria Inaugural 
em 27-06-2013 (cf. art. 261, inciso II, § 1º, item 1 e § 2º da Lei 
10.261/1968) Publique-se.

DR. LUIZ VICENTE PELLEGRINI PORTO – OAB/SP 26.389
DR. MARCELO NOGUEIRA ROCHA – OAB/SP 94.678
DR. PEDRO VIRGÍLIO FLAMINIO BASTOS – OAB/SP 215.365
DR. RAPHAEL MARTINS TOMAZ DA SILVA – OAB/SP 322.545
PROCESSO SE/GS 00002/22011 – GDOC – 1000726-

13048/2011
Indiciado: R.D.
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 despacho de 
fls. 183, a saber: Para instrução do feito, designo as seguintes 
datas de audiência: O dia 05-02-2018, às 13h_00min, para 
oitiva das testemunhas da Administração; O dia 08-02-2018, às 
13h_00min, para oitiva das testemunhas de Defesa. Providencie-
-se a notificação das testemunhas da Administração, devendo 
as testemunhas de Defesa comparecer independentemente 
de notificação, na forma do disposto pelo artigo 287 da Lei 
10.261/1968. Intime-se a ilustre Advogada de Defesa mediante 
publicação em Diário Oficial.

DRA. MARIA APARECIDA REGORÃO DA CUNHA – OAB/
SP 202.893

PROCESSO SE/GS 1103/2016 – GDOC – 1000726-
159212/2016

Indiciado: M.C.B, e outra.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

5ª 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. 162, a saber: Considerando-se justificativa da 
testemunha Maria Bruna Vicino, RG 09.475.208, Supervisora 
de Ensino(fls.159/160), arrolo como testemunha o servidor 
Robinson Felix Augusto de Oliveira, RG 6.293.122, Supervisor de 
Ensino, que deverá ser intimado para comparecer perante esta 
5ª Unidade da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, no 
dia 02-10-2017, às 10h. Intime-se a testemunha Robinson Felix 
Augusto de Oliveira e os r. Defensores Dr. Luiz Antonio da Silva 
Junior, OAB/SP 347.202 e a Dra. Maria Isabel Davidoff Enge, 
OAB/SP 105.808.

DRA. SELMA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA – OAB/
SP 71.884

DRA. VERA LUCIA PINHEIRO CARDOSO DIAS - OAB/SP 
102.398

DRA. DANIELLA DI CUNTO ALONSO MUNHOZ - OAB/SP 
138.089

DRA. MIRIAM DE FATIMA YOSHIDA – OAB/SP 183.179
DR. MARCIO CALHEIROS DO NASCIMENTO – OAB/SP 

239.384
DRA. ANA CAROLINA SOARES COSTA – OAB/SP 314.277
DR. LUIZ ANTONIO DA SILVA JUNIOR – OAB/SP 347.202
DRA. MARIA ISABEL DAVIDOFF ENGE – OAB/SP 105.808
PROCESSO SE/GS 02886/2010 – GDOC – 1000726-

560976/2011
Indiciado: S.M.S, e outra.
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 des-
pacho de fls. 921, a saber: Com a cessação do sobrestamento 
do presente processo (folha 914), fica aberto o prazo para as 
alegações finais, nos termos do art. 292, do Lei Estadual n. 
10.261/68 –Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado 
de São Paulo – EFP. Excepcionalmente, diante da especificidade 
do caso, concedo o prazo em dobro (14 dias) de forma sucessiva, 
com início para a defesa de Sonia Maria Silva. Vencido o prazo 
desta, inicia-se o mesmo prazo para a defesa de Mariléa Nunes 
Viana. Publique-se (folhas 117, 127, 566). (Republicado por ter 
saído com incorreção).

DRA. NANCI APARECIDA NUNES – OAB/SP 113.767
DRA. NICE HELENA POLESI SOBREIRA – OAB/SP 142.254
DRA. KATYUSYA FONSECA DE MOURA CAVALCANTI – OAB/

SP 232.556
DR. LUCIO MAURO DA CRUZ TUNICE – OAB/SP 227.563
PROCESSO SE/GS 3786/2016 – GDOC – 1000726-

1119944/2016
Indiciado: C.M.K.A.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 7ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho 
de fls. 498/499, a saber: Recebo a Defesa apresentada as fls. 
493/497 dos autos. Não há que se falar em nulidade do processo 
de Apuração Preliminar, conforme pretende a Douta Defesa, 

3. Três últimos comprovantes de pagamentos (holerites).
k) Aposentados e pensionistas em regime geral
1. Carteira de Trabalho e Previdência Social e cópia das 

páginas da foto, da qualificação civil, do contrato de trabalho 
com baixa e da página seguinte em branco.

Nota: O idoso, aposentado, que não esteja trabalhando, 
e não possua a Carteira de Trabalho pode apresentar o CNIS 
(Cadastro Nacional de Informações Sociais).

2. Declaração de Imposto de Renda e recibo de entrega;
3. Comprovante de Pagamento emitido pelo INSS (Posto do 

INSS ou site do INSS).
Comprovação das despesas/gastos da família
Documentos que devem ser apresentados de todas 

as pessoas com renda na família e respectivos cônjuges/
companheiros(as) para comprovação das despesas/gastos da 
família:

1. Contas de água, luz e telefone (celular e/ou fixo);
2. Boleto ou recibo de pagamento de aluguel;
3. Recibo de pagamento de condomínio;
4. Carnês (lojas de móveis, utensílios e eletrodomésticos, 

vestuário etc.);
5. Valores referentes a financiamento (carro, moto etc.) e 

empréstimo de banco;
6. Valor dos gastos mensais com cartão de crédito;
7. Comprovante de gastos com Educação (escolas, uni-

versidades, cursos de inglês, aulas de música, dança, esporte, 
academia, informática, aulas particulares etc.);

8. Comprovantes de gastos com saúde (mensalidade de 
plano de saúde e/ou odontológico, exames, consultas médicas, 
dentistas etc.).

Comprovação de residência
Apresentar comprovante de Residência atualizado em nome 

do titular com CEP.
Para quem optar pelo uso do FGTS
Apresentar os seguintes documentos:
1. Extrato do FGTS analítico atualizado – Retirado na Caixa 

Econômica Federal
2. Cartão do PIS.
3.Última Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a 

Renda da Pessoa Física
DOCUMENTOS ADICIONAIS PODERÃO SER SOLICITADOS 

DURANTE O PROCESSO DE HABILITAÇÃO.

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ÁREA DE CONSULTORIA GERAL

 PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES
 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Intimações
PROCESSO SAP/GS 565/2016 – GDOC – 1000726-

334319/2016
Indiciado: J.C.M.S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

12ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares 
da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho 
de fls. 145, a saber: Recebo Defesa Prévia às fls. 129-144, sem 
preliminar a ser apreciada, com rol de duas testemunha e docu-
mentos. Intime-se as testemunhas arroladas para a audiência de 
instrução designada para o dia 23-11-2017 às 16h. Intime-se o 
indiciado, bem como a D. Defesa constituída, via D.O, acerca da 
designação de audiência. Após, aguarde-se a audiência.

DR. EVERTON RIBEIRO SILVA – OAB/SP 341.477
DRA. DAYANE IDERIHA DE AGUIAR – OAB/SP 331.301
PROCESSO SAP/GS 248/2011 – GDOC – 1000726-

285340/2011
Indiciado: J.V.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. 334, a saber: Tendo em vista o aporte do correio eletrônico 
"Notes" de fls. 333, dando notícia de que a testemunha de 
Defesa (Lourival Soares Silva Junior) estará em período de gozo 
de férias, na data da audiência de instrução, dou por justificada a 
sua ausência; No mais, aguarde-se a audiência de continuidade 
de instrução, já designada às fls. 196, para o dia 13-09-2017, às 
09h, oportunidade em que será ouvida a testemunha da Admi-
nistração faltante (Silvonei), bem como as duas testemunhas 
de Defesa (Ricardo e Maria José); Em relação à testemunha de 
Defesa Lourival, após a instrução, será deliberado acerca da sua 
eventual oitiva, quando será designada a data da respectiva 
audiência; Intime-se a Nobre Defesa Constituída, via imprensa 
oficial; Cumpra-se.

DRA. CAMILA GOMES FRAGNAN – OAB/SP 300.236
DRA. CAROLINE HENRIQUE DE OLIVEIRA – OAB/SP 302.036
PROCESSO SAP/GS 113/2013 – GDOC – 1000726-

220327/2013
Indiciado: M.A.S.O.
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. 59, a saber: Fls. 56/58: Tendo em vista o aporte da documen-
tação solicitada (documentos médicos gravados em CD, no for-
mato PDF, provenientes da Unidade Prisional), intime-se a Nobre 
Defesa Constituída, para que, no prazo impreterível de 07 (sete) 
dias, apresente, se quiser, os quesitos, a fim de que seja agen-
dada a perícia médica no IMESC; Após, ou não, a manifestação 
defensiva referente ao item anterior, conclusos para deliberação; 
Intime-se a Nobre Defesa constituída, via DO; Cumpra-se.

DR. PAULO EDUARDO VILLAÇA ZOGHEIB – OAB/SP 185.526
DRA. TATIANA PONTES AGUIAR – OAB/SP 230.485
PROCESSO SAP/GS 370/2016 – GDOC – 1000726-

236074/2016
Indiciado: L.C.R, e outra.
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. 272, a saber: Audiência realizada por videoconferência, com 
a utilização da “ferramenta” Skype, sem qualquer intercorrência. 
Pela Presidência foi orientado aos assistentes nomeados que ao 
término da audiência os arquivos deverão ser excluídos. Dada a 
palavra às defesas, pelas mesmas foi dito: que por ora não há 
nada a requerer. Não havendo mais provas a serem produzidas, 
nem vícios de caráter processual, declaro o encerramento da 
instrução. Intime-se a douta Defesa da sindicada Luceli para no 
prazo de 07 dias, apresentar as alegações finais, consoante dis-
põe o artigo 292, da Lei 10.261/68. A Douta Defesa da sindicada 
Maristela sai ciente do referido prazo

DRA. BRUNA FORTUNA DE OLIVEIRA NEVES – OAB/SP 
353.159

DRA. CAROLINE HENRIQUE DE OLIVEIRA – OAB/SP 302.036
DRA. PRISCILA DOSUALDO FURLANETO – OAB/SP 225.835
DRA. SHEILA DAS GRAÇAS MARTINS SILVA – OAB/SP 

216.104
PROCESSO SAP/GS 587/2015 – GDOC – 1000726-

378563/2015
Indiciado: V.S.A.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. 
106, a saber: Para melhor adequação da pauta, fica cancelada a 
audiência designada para o dia 30-08-2017, às 11h. Providencie 

2. Três últimos comprovantes de renda: holerites, com-
provantes de pagamento ou envelopes de pagamento. Caso 
conste o recebimento prêmios e comissões, apresentar os seis 
últimos comprovantes de pagamento (holerites) ou envelopes 
de pagamento.

3. Declaração do empregador com o carimbo do CNPJ 
(Anexo a ser disponibilizado pelo site) e, preferencialmente em 
papel timbrado, atestando o vínculo empregatício, o cargo/fun-
ção, a data de admissão, a renda referente aos 03 (três) últimos 
meses (identificando os valores mensalmente), e a previsão refe-
rente ao mês corrente. Declarar, ainda, se o contrato de trabalho 
é regido por lei federal específica, convenção ou acordo coletivo 
que defina a política salarial para a categoria profissional à qual 
pertence o trabalhador, nos termos da Lei 12.640 de 11-07-2007, 
que regulamenta o Salário Mínimo Estadual. A declaração deve 
conter o nome completo e função/cargo de quem a assina.

Nota: Quando os valores dos rendimentos na declaração do 
empregador forem diferentes dos que constam no comprovante 
de renda (holerite), a empresa deve justificar a divergência.

4. Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), expe-
dido pelo INSS.

5. Declaração de Imposto de Renda e recibo de entrega;
c) Autônomo formal (Prestador de Serviços)
1. Carteira de Trabalho e Previdência Social e a cópia das 

páginas: da foto, da qualificação civil, do contrato de trabalho 
com baixa e da página seguinte em branco.

2. Inscrição junto à Prefeitura Municipal para prestação de 
serviços autônomos (Prestador de Serviços).

3. Declaração de Imposto de Renda e recibo de entrega;
4. Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), expe-

dido pelo INSS.
Nota: Para condutores autônomos de veículos será admitida 

comprovação de renda por meio de Declaração do Sindicato 
da Classe, que ateste ser a renda proveniente do exercício da 
profissão, que o entrevistado está filiado ao sindicato há no 
mínimo um ano.

d) Autônomo informal
1. Carteira de Trabalho e Previdência Social e cópia das 

páginas da foto, da qualificação civil, do contrato de trabalho 
com baixa e da página seguinte em branco.

2. Declaração de Imposto de Renda e recibo de entrega;
3. Autodeclaração (Anexo a ser disponibilizado pelo site) 

constando: nome completo, RG, CPF, endereço, função e/ou 
atividade que desempenha, cidade em que exerce a atividade, 
que a referida atividade é autônoma sem vínculo empregatício, 
tempo de trabalho, valores recebidos nos últimos três meses, 
previsão para o próximo mês, discriminados mês a mês, assinada 
pelo declarante e duas testemunhas, devidamente identificadas 
com nome, RG, CPF e endereço completo.

Nota: A autodeclaração deve ainda conter termo no qual 
declara estar suficientemente esclarecido de que eventual falsi-
dade nestas declarações, além de ensejar rescisão do contrato 
de atendimento habitacional, se porventura vir a ser celebrado, 
configura crime previsto no Código Penal Brasileiro.

4. Extrato bancário dos últimos 3 (três) meses;
5. Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), expe-

dido pelo INSS.
e) Microempresário
1. Carteira de Trabalho e Previdência Social e cópia das 

páginas da foto, da qualificação civil, do contrato de trabalho 
com baixa e da página seguinte em branco.

2. Declaração de Imposto de Renda da empresa e recibo 
de entrega;

3. Ata de constituição da empresa com as respectivas 
alterações ou Contrato Social com as respectivas alterações, 
se for o caso;

4. DECORE - Declaração Comprobatória de Percepção de 
Rendimentos com etiqueta autoadesiva de Declaração de Habi-
litação Profissional – DHP;

5. CNPJ (pode ser impresso através do site da Receita 
Federal).

6. Extrato bancário dos últimos 3 (três) meses;
7. Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), expe-

dido pelo INSS.
f) Microempreendedor individual
1. Declaração de Imposto de Renda e recibo de entrega;
2. Declaração Anual Simplificada do MEI (DAS-MEI);
3. CNPJ (pode ser impresso através do site da Receita 

Federal).
g) Trabalhador rural com vínculo empregatício
1. Carteira de Trabalho e Previdência Social e cópia das 

páginas da foto, da qualificação civil, do contrato de trabalho e 
da última alteração salarial.

2. Três últimos comprovantes de renda (holerites), com-
provantes de pagamento ou envelopes de pagamento. Caso 
conste o recebimento de comissões, apresentar os seis últimos 
comprovantes de renda.

3. Declaração do empregador (Anexo a ser disponibilizado 
pelo site) atestando o vínculo empregatício, o cargo/função, a 
data de admissão, a renda referente aos 03 (três) últimos meses 
(identificando os valores mensalmente) e a previsão referente ao 
mês corrente. Declarar, ainda, se o empregado está cumprindo 
aviso prévio e se o contrato de trabalho é regido por lei federal 
específica, convenção ou acordo coletivo que defina a política 
salarial para a categoria profissional à qual pertence o trabalha-
dor, nos termos da Lei 12.640 de 11-07-2007, que regulamenta 
o Salário Mínimo Estadual.

Quando o empregador for:
i. Pessoa Jurídica, a declaração (Anexo a ser disponibilizado 

pelo site) deve ter o carimbo do CNPJ, o nome completo e o 
cargo/função de quem a assina, e ser feita, preferencialmente, 
em papel timbrado;

ii. Pessoa Física, a declaração (Anexo a ser disponibilizado 
pelo site) deve conter a identificação do empregador (nome 
completo, RG, CPF e endereço) e ter reconhecimento de firma da 
assinatura, caso não seja assinada à vista do técnico da CDHU.

h) Trabalhador avulso rural sem vínculo empregatício (boia-
-fria ou safreiro)

1. Carteira de Trabalho e Previdência Social e cópia das 
páginas da foto, da qualificação civil, do contrato de trabalho 
com baixa e da página seguinte em branco.

2. Contrato de trabalho;
3. Declaração do sindicato, em papel timbrado ou com 

carimbo do CNPJ com as assinaturas identificadas do sindicalista 
com firma reconhecida, caso não seja assinada à vista do técnico 
da CDHU e duas testemunhas identificadas com nome, RG, CPF 
e endereço completo, constando:

i. Data em que o trabalhador se filiou ao sindicato;
ii. Período da safra no município;
iii. Valores dos rendimentos dos 03 últimos meses.
4.Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), expe-

dido pelo INSS;
5. Recibo de pagamento dos 03 últimos meses.
i) Beneficiário do Benefício de Prestação Continuada da Lei 

Orgânica da Assistência Social – BPC/LOAS
1. Comprovante de Pagamento emitido pelo INSS (Posto do 

INSS ou site do INSS).
j) Aposentados/pensionistas de Instituto de Previdência 

Municipal/Estadual/ Federal
1. Carteira de Trabalho e Previdência Social e cópia das 

páginas da foto, da qualificação civil, do contrato de trabalho 
com baixa e da página seguinte em branco.

2. Declaração de Imposto de Renda e recibo de entrega;
Nota: O idoso, aposentado, que não esteja trabalhando, 

e não possua a Carteira de Trabalho pode apresentar o CNIS 
(Cadastro Nacional de Informações Sociais).


	pg_0111
	pg_0112
	pg_0113



