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incorrendo na penalidade de multa, pelo atraso de 166 dias, no 
VALOR DA MULTA: R$ 20,16, correspondente ao percentual de 
0,4% ao dia. Todavia com fundamento na Portaria SHCFMB 12, 
de 04-04-2017, fica convertida a referida penalidade de multa 
em penalidade de advertência.

Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar 
recurso no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do recebi-
mento desta notificação, devendo, preferencialmente, elaborado 
eletronicamente, através do acesso ao site www.esancoes.
sp.gov.br com o inclusão do código de acesso cadastrado, que 
permitirá selecionar a opção “Fornecedor Ampla Defesa” para 
incluir a sua manifestação;

Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de mani-
festação, vista dos autos do processo no seguinte endereço: Av 
Professor Mario Rubens Guimaraes Montenegro, s/n, Botucatu 
- SP, 18618687.

 Notificação
Ofício 610 /2018
O Estado de São Paulo, por intermédio do(a) HOSP. DAS 

CLINICAS, BOTUCATU, vem Comunicar MEGACOM COMER-
CIO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 18.912.372/0001-50, já 
qualificada no edital, acerca da decisão proferida nos autos 
do processo 6287/2017 - II: Multa, no valor de R$205,30, com 
fundamento na Lei Federal 8.666, de 21-06-1993 e resolução 
PORT. SHC 11, de 04-04-17;

Por entregar mercadorias e/ou serviços fora do prazo esta-
belecido, conforme Nº DA NF: 3575 - VALOR DA NF: R$ 4.888,00 
referente ao APENSO: II - Processo: 6287/2017 - EMPENHO: 
6109/2018; protocolo 6078/2018; infringiu o artigo 87, II, da Lei 
8666/93 e alterações, além das demais cominações legais, incor-
rendo na penalidade de multa, pelo atraso de 21 dias, VALOR DA 
MULTA: R$ 205,30, correspondente ao percentual de 0,2% ao dia.

Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar 
recurso no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do recebi-
mento desta notificação, devendo, preferencialmente, elaborado 
eletronicamente, através do acesso ao site www.esancoes.
sp.gov.br com o inclusão do código de acesso cadastrado, que 
permitirá selecionar a opção “Fornecedor Ampla Defesa” para 
incluir a sua manifestação;

Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de mani-
festação, vista dos autos do processo no seguinte endereço: Av 
Professor Mario Rubens Guimaraes Montenegro, s/n, Botucatu 
- SP, 18618687.

 Notificação
Ofício 611 /2018
O Estado de São Paulo, por intermédio do(a) HOSP. DAS 

CLINICAS, BOTUCATU, vem Comunicar PROMEFARMA REPRE-
SENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 81.706.251/0001-98, já 
qualificada no edital , acerca da decisão proferida nos autos do 
processo 2677/2018 - V: Advertência, com fundamento na Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e resolução Port. SHC 
n° 12, de 04- 04-17;

Por entregar mercadorias e/ou serviços fora do prazo estabe-
lecido, conforme Nº DA NF: 103424 - VALOR DA NF: R$ 1.360,00 
referente ao APENSO: V - PROCESSO: 2677/2018 - EMPENHO: 
6083/2018; protocolo 6117/2018; infringiu o artigo 87, II, da Lei 
8666/93 e alterações, além das demais cominações legais, incor-
rendo na penalidade de multa, pelo atraso de 8 dias, no VALOR 
DA MULTA: R$ 21,76, correspondente ao percentual de 0,2% 
(zero vírgula dois por cento) ao dia. Todavia com fundamento na 
Portaria SHCFMB n° 12, de 04 de abril de 2017, fica convertida 
a referida penalidade de multa em penalidade de advertência.

Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar 
recurso no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do recebi-
mento desta notificação, devendo, preferencialmente, elaborado 
eletronicamente, através do acesso ao site www.esancoes.
sp.gov.br com o inclusão do código de acesso cadastrado, que 
permitirá selecionar a opção “Fornecedor Ampla Defesa” para 
incluir a sua manifestação;

Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de mani-
festação, vista dos autos do processo no seguinte endereço: Av 
Professor Mario Rubens Guimaraes Montenegro, s/n , Botucatu 
- SP, 18618687.

 Intimação
Ofício 666 /2018
1. O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do(a) 

HOSP. DAS CLINICAS, BOTUCATU, vem comunicar CM HOSPITA-
LAR S.A. - CNPJ: 12.420.164/0003-19, já qualificada no edital, 
acerca da apuração dos seguintes fatos:

2. Por entregar mercadorias e/ou serviços fora do prazo 
estabelecido, conforme Nº DA NF: 1795302 - VALOR DA NF: R$ 
9.398,69 referente ao APENSO: V - Processo: 6893/2017 - EMPE-
NHO: 6406/2018; protocolo 6467/2018; infringiu o artigo 87, II, 
da Lei 8666/93 e alterações, além das demais cominações legais, 
incorrendo na penalidade de multa, pelo atraso de 4 dias, VALOR 
DA MULTA: R$ 75,19, correspondente ao percentual de 0,2% ao dia.

3. Assim, fica a empresa intimada para, querendo, apre-
sentar suas alegações de defesa no prazo máximo de 5 dias 
úteis, a contar do recebimento desta intimação, que deve, 
preferencialmente, ser feita eletronicamente com acesso ao 
site www.esancoes.sp.gov.br com inclusão do código de acesso 
2018LDSTZ5YJRU, que permitirá selecionar a opção “Fornecedor 
Ampla Defesa”, para incluir a sua manifestação;

4. A perda do prazo de defesa ensejará a aplicação das 
penalidades legais.

5. Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de 
manifestação, vista dos autos do processo no seguinte ende-
reço: Av Professor Mario Rubens Guimaraes Montenegro, s/n, 
Botucatu - SP, 18618687.

 Intimação
Ofício 667 /2018
1. O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio 

do(a) HOSP. DAS CLINICAS, BOTUCATU, vem comunicar DARTO 
COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 15.571.949/0001-19, já qualifi-
cada no edital, acerca da apuração dos seguintes fatos:

2. Por entregar mercadorias e/ou serviços fora do prazo 
estabelecido, conforme Nº DA NF: 921 - VALOR DA NF: R$ 
630,00 referente ao APENSO: II - Processo: 2655/2018 - EMPE-
NHO: 5709/2018; protocolo 6468/2018; infringiu o artigo 87, II, 
da Lei 8666/93 e alterações, além das demais cominações legais, 
incorrendo na penalidade de multa, pelo atraso de 41 dias, 
VALOR DA MULTA: R$ 103,32, correspondente ao percentual 
de 0,4% ao dia.

3. Assim, fica a empresa intimada para, querendo, apre-
sentar suas alegações de defesa no prazo máximo de 5 dias 
úteis, a contar do recebimento desta intimação, que deve, 
preferencialmente, ser feita eletronicamente com acesso ao 
site www.esancoes.sp.gov.br com inclusão do código de acesso 
20185D4IFEHNP3, que permitirá selecionar a opção “Fornecedor 
Ampla Defesa”, para incluir a sua manifestação;

4. A perda do prazo de defesa ensejará a aplicação das 
penalidades legais.

5. Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de 
manifestação, vista dos autos do processo no seguinte ende-
reço: Av Professor Mario Rubens Guimaraes Montenegro, s/n, 
Botucatu - SP, 18618687.

 Intimação
Ofício 668 /2018
1. O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio 

do(a) HOSP. DAS CLINICAS, BOTUCATU, vem comunicar DARTO 
COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 15.571.949/0001-19, já qualifi-
cada no edital, acerca da apuração dos seguintes fatos:

2. Por entregar mercadorias e/ou serviços fora do prazo 
estabelecido, conforme Nº DA NF: 922 - VALOR DA NF: R$ 
1.426,00 referente ao APENSO: III - Processo: 2655/2018 - 
EMPENHO: 6096/2018; protocolo 6469/2018; infringiu o artigo 
87, II, da Lei 8666/93 e alterações, além das demais cominações 
legais, incorrendo na penalidade de multa, pelo atraso de 42 
dias, VALOR DA MULTA: R$ 239,57, correspondente ao percen-
tual de 0,4% ao dia.

Gisely de Arruda Mourão 48.193.132-6
Lívia Cavalcanti de Morais Gama 52.464.129-8
Ingrid Lima de Oliveira 41.963.057-0
Aline Machado da Cruz 50.747.482-x
Rafaela Carolin Pecassio 49.659.566-0
Renan Felipe de Carvalho 44.316.318-2
Claudia Cristina Alves Darlan 33.865.530-x
Débora Fernanda Amâncio 44.375.346-5
Mariana Fagundes Ribeiro 39.306.786-5
Bianca Cardoso de Freitas Sales 44.415.568-5
Maicon Absolon da Silva 41.722.549-0
Jéssica Cristina dos Santos 41.697.824-1
Barbara Aparecida Milineli Melo Alves 49.538.192-5
Rute de Araujo Gomes da Silva 32.963.468-9
Vandinei Nunes 52.376.669-5
Ana Carolina Augusta dos Santos 52.280.327-1

II – SOLICITAÇÕES DE REDUÇÃO DE TAXA INDEFERIDAS
1) Motivo do Indeferimento: Não atendeu ao Item III – Das 

Inscrições –
3.4 – Amparado pela Lei Estadual 12.782 de 20-12-2007, o 

candidato terá direito à redução de 50% do valor pagamento da 
taxa de inscrição, desde que cumulativamente seja:

a) estudante regularmente matriculado em curso superior, 
em nível de graduação;

b) receba remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos 
vigentes no Estado de são Paulo ou esteja desempregado.

RG.
13.036.422-8, 33.198.696-6, 42.263.002-0, 44.160.846-

6, 41.362.205-8, 44.946.160-9, 44.583.363-4, 41.709.438-3, 
64.894.514-5, 42.382.877-0

2) Motivo do Indeferimento: Não atendeu ao Item III – Das 
Inscrições –

3.4.2.1 – Deverá apresentar seguintes documentos compro-
batórios para solicitar esta redução:

3.4.2.1.1 – certidão ou declaração expedida por instituição de 
ensino público ou privada comprovando a sua condição estudantil.

RG.
49.351.697-9, 43.040.830-4, 44.382826-x, 36.888.314-

0, 44.946.160-9, 29.748.760-7, 47.724.959-0, 63.644.712-1, 
49.572.320-4.

3) Motivo do Indeferimento: Não atendeu ao Item III – Das 
Inscrições –

3.4.2.1.2 – Comprovante de rendimento especificando per-
ceber remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos vigentes 
no Estado de São Paulo, ou declaração, por escrito, da condição 
de desempregado (anexo II).

CPF: 417.914.618-59

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

 INSTITUTO DE INFECTOLOGIA 
EMÍLIO RIBAS
 Notificação
Ref. a Portaria do Diretor de Departamento, de 28-11-2018, 

do Instituto de Infectologia “Emilio Ribas”, da Coordenadoria de 
Serviços de Saúde: Notifica ANA PAULA ROCHA CRUG HIDALGO, 
R.G 27.317.768-0 Auxiliar de Enfermagem, Temporário, Ref. 02, 
Grau A, da EVNU, deste Instituto, para comparecer à Av. Dr. 
Arnaldo, 165 - Térreo, nesta Capital, para no prazo de 05 dias 
consecutivos apresentar justificativa por escrito de Faltas Injusti-
ficadas, referente ao exercício de 2015/2016/2017/2018 em virtu-
de de haver infringido o disposto no Artigo 36, Inciso I e II, da Lei 
500/74, conforme consta no protocolo 001.0707.000721/2016, 
ultrapassando o limite permitido por Lei.

Por não ter tomado ciência da notificação e não ter apresen-
tado justificativa até a presente data, é citada agora por Edital, 
na forma da Lei para defender-se.

E para que não alegue ignorância ou desconhecimento, é 
publicado o presente Edital, por 03 dias consecutivos.

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

 Intimação
Ofício 664 /2018
1. O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio 

do(a) HOSP. DAS CLINICAS, BOTUCATU, vem comunicar ATIVA 
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 04.274.988/0001-38, já 
qualificada no edital, acerca da apuração dos seguintes fatos:

2. Por entregar mercadorias e/ou serviços fora do prazo esta-
belecido, conforme Nº DA NF: 20572 - VALOR DA NF: R$ 7.400,00 
referente ao APENSO: II - Processo: 5821/2017 - EMPENHO: 
6435/2018; protocolo 6435/2018; infringiu o artigo 87, II, da Lei 
8666/93 e alterações, além das demais cominações legais, incor-
rendo na penalidade de multa, pelo atraso de 3 dias, VALOR DA 
MULTA: R$ 44,40, correspondente ao percentual de 0,2% ao dia.

3. Assim, fica a empresa intimada para, querendo, apre-
sentar suas alegações de defesa no prazo máximo de 5 dias 
úteis, a contar do recebimento desta intimação, que deve, 
preferencialmente, ser feita eletronicamente com acesso ao 
site www.esancoes.sp.gov.br com inclusão do código de acesso 
2018BMLUZSGO3R, que permitirá selecionar a opção “Fornece-
dor Ampla Defesa”, para incluir a sua manifestação;

4. A perda do prazo de defesa ensejará a aplicação das 
penalidades legais.

5. Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de 
manifestação, vista dos autos do processo no seguinte ende-
reço: Av Professor Mario Rubens Guimaraes Montenegro, s/n, 
Botucatu - SP, 18618687.

 Intimação
Ofício 665 /2018
1. O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do(a) 

HOSP. DAS CLINICAS, BOTUCATU, vem comunicar CM HOSPITA-
LAR S.A. - CNPJ: 12.420.164/0003-19, já qualificada no edital, 
acerca da apuração dos seguintes fatos:

2. Por entregar mercadorias e/ou serviços fora do prazo 
estabelecido, conforme Nº DA NF: 1795897 - VALOR DA NF: R$ 
37.986,60 referente ao APENSO: I - Processo: 5847/2017 - EMPE-
NHO: 6436/2018; protocolo 6436/2018; infringiu o artigo 87, II, 
da Lei 8666/93 e alterações, além das demais cominações legais, 
incorrendo na penalidade de multa, pelo atraso de 3 dias, VALOR DA 
MULTA: R$ 227,92, correspondente ao percentual de 0,2% ao dia.

3. Assim, fica a empresa intimada para, querendo, apresen-
tar suas alegações de defesa no prazo máximo de 5 dias úteis, 
a contar do recebimento desta intimação, que deve, preferen-
cialmente, ser feita eletronicamente com acesso ao site www.
esancoes.sp.gov.br com inclusão do código de acesso 2018LHS-
QDUKZWT, que permitirá selecionar a opção “Fornecedor Ampla 
Defesa”, para incluir a sua manifestação;

4. A perda do prazo de defesa ensejará a aplicação das 
penalidades legais.

5. Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de 
manifestação, vista dos autos do processo no seguinte ende-
reço: Av Professor Mario Rubens Guimaraes Montenegro, s/n, 
Botucatu - SP, 18618687.

 Notificação
Ofício 609 /2018
O Estado de São Paulo, por intermédio do(a) HOSP. DAS 

CLINICAS, BOTUCATU, vem COMUNICAR BH FARMA COMERCIO 
LTDA. - CNPJ: 42.799.163/0001-26, já qualificada no edital, 
acerca da decisão proferida nos autos do processo 2420/2018 - I: 
Advertência, com fundamento na Lei Federal 8.666, de 21-06-
1993 e resolução Port. SHC 12, de 04- 04-17;

Por entregar mercadorias e/ou serviços fora do prazo esta-
belecido, conforme Nº DA NF: 84201 - VALOR DA NF: R$ 67,20 
referente ao APENSO: I - Processo: 2420/2018 - EMPENHO: 
2633/2018; protocolo 6076/2018; infringiu o artigo 87, II, da 
Lei 8666/93 e alterações, além das demais cominações legais, 

C – Declaração de parentesco (Súmula Vinculante 13).
2) É expressamente vedada a atribuição de vaga e/ou sua 

respectiva designação:
A) ao candidato que se encontrar afastado a qualquer título;
B) por procuração de qualquer espécie.
Data: 06-12-2018 - Horário: 8h30
Local: Diretoria de Ensino – Região de Votuporanga
Rua Brasília, 3430, Vale do Sol – Votuporanga.

 FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

 Comunicado
Empresa: NOVAIS CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA 

ME - CNPJ: 12.377.930/0001-48
Solicitamos, no prazo de 10 dias, contados a partir desta 

publicação, o pagamento do montante de R$ 48,19, refe-
rente ao saldo da multa apurada no processo administrativo 
15/00003/15, Termo de Credenciamento: 15/00854/11/07-154 e 
Autorização de Execução de Serviços: 15/75154/12/04.

Para mais informações entrar em contato com o Depar-
tamento de Processos Contratuais através dos telefones: (11) 
3158-4766, (11) 3158-4730, (11) 3158-4060 e (11) 3158-4358.

 SAÚDE

 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

 Comunicado
Edital Cefor/SUS/SP 01/2018
Abertura de Inscrições para credenciamento no Programa 

de Bolsas para Cursos de Pós Graduação “Lato Sensu” – 2019
O Centro de Formação de Recursos Humanos para o SUS/

SP “Dr. Antônio Guilherme de Souza” do Grupo de Seleção e 
Desenvolvimento de Recursos Humanos da CRH/SES/SP, torna 
pública a abertura de inscrições para credenciamento no 
Programa Bolsas para Cursos de Pós Graduação “Lato Sensu” 
instituído pelo Decreto 63.798 de 09-11-2018 publicado no D.O. 
de 10-11-2018.

I – Das Condições de Participação
Conforme previsto no parágrafo único do artigo 1º do 

Decreto 63.798, poderão participar do credenciamento as 
Instituições subordinadas ou vinculadas à Secretaria da Saúde 
que ofereçam curso de Especialização “Lato Sensu” para os 
profissionais graduados na área de saúde não médicos.

II - Das Inscrições
As inscrições serão recebidas no período de 04-12-2018 a 

07-12-2018, exclusivamente, por meio de formulário eletrônico:
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_apli-

cacao=43693
A inscrição só será efetivada mediante o correto e completo 

preenchimento do formulário de inscrição e entrega do compro-
vante de inscrição e cópia digital dos projetos pedagógicos com 
Parecer CEE/SP de aprovação de cada Curso pleiteado, em CD-ROM.

A entrega deverá ser realizada no período de 04 a 07-12-
2018 no horário das 8 às 16 horas, na Rua Dona Inácia Uchôa 574 
- Vila Mariana SP-SP, em envelope A/C da Comissão Avaliadora.

Instituições cujos cursos foram credenciados pelo CEFOR/
SUS/SP estão dispensadas de encaminhar o CD-ROM.

III – Das Bolsas de Estudos
As bolsas de estudos terão duração mínima de 12 meses 

e máxima de 24 meses de acordo com a duração do Curso de 
Pós Graduação “Lato Sensu” prevista no respectivo projeto 
pedagógico.

O número de bolsas solicitado no credenciamento deverá 
considerar o previsto no projeto pedagógico do curso e a capa-
cidade instalada.

As bolsas aprovadas para o exercício serão divulgadas 
anualmente, por resolução do Secretário.

IV- Do Resultado
O resultado do credenciamento e das bolsas credenciadas 

será publicado em Diário Oficial do Estado - D.O. a partir de 
12-12-2018 e o Programa terá início em 01-03-2019. O prazo 
para interposição de recurso (Modelo Anexo I) será de dois 
dias úteis contados da divulgação do resultado final, mediante 
encaminhamento de requerimento ao e-mail:

especializacaoceforsussp@gmail.com, com a devida exposi-
ção de motivos. O resultado final será publicado no D.O. a partir 
de 18-12-2018.

V – Das Disposições Gerais
Os casos não previstos neste Edital serão julgados pela 

Comissão Avaliadora do Credenciamento do Programa de Bolsas 
para Cursos de Pós Graduação “Lato Sensu” – 2019.

ANEXO I - MODELO DE RECURSO
Nome da Instituição:
Nome do Curso:
Nome do Requerente:
Telefone:
Questionamento:
Embasamento:
Local e Data:
Assinatura

 COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

 INSTITUTO ADOLFO LUTZ
 Comunicado
Processo Seletivo para Preenchimento de Vagas dos Cursos 

de Especialização na Área da Saúde– 2019
Deferimento e Indeferimento das solicitações de redução de 

taxa de inscrições – curso de especialização na área de saúde
Edital 023/18
O Instituto Adolfo Lutz como Unidade Didática do Centro 

Formador de Recursos Humanos para o SUS/SP "Dr. Antônio 
Guilherme de Souza" torna pública os DEFERIMENTOS e INDE-
FERIMENTOS de solicitação de redução da taxa de inscrição 
abaixo relacionadas:

I – SOLICITAÇÕES DE REDUÇÃO DE TAXA DEFERIDAS

NOME RG

Rafaela Gonçalves Rolim Teixeira 39.987.891-9
Yandra Irene Fernandes Aguilera Palomo 33.289.289-x
Victor Antonio Garbin 54.626.173-5
Mariana Cristina Bufalo 45.202.514-x
Danyelle Freiria da Silva 35.482.916-6
Camila da Silva Nivardo 36.843.118-6
Jinan Junqueira Ramadan 52.141.666-8
Priscila Rossi Dantas 49.527.210-3
André Paula Santos de Aveiro 50.822.656-9
Angelica Moura Inacio da Silva 29.991.439-2
Leonora Feitosa de Carvalho 43.937.920-9
Janyele Santana Lima Carvalho 43.092.620-1
Hyndyrah Negri Rodrigues Sodré 55.303.997-0
Rafael de Oliveira 47.825.978-5
Rafaela Almeida Santos 38.642.958-3
Rafaela Menezes Santos 54.798.924-3
Radhisa Regina Raphael dos Reis 37.074.097-x
Rebeca Lobato Alves 52.328.053-1
Thaisa Aires Bertolino 45.096.810-8
Dayane da Silva Zanini 1.329.181-
Natalia Silvestre Perez 34.907.185-8
Talita Batista dos Santos 43.275.659-0
Mariana Cardoso da Silva 41.915.742-6
Kawany Santos do Nascimento 34.016.944-8
Ana Beatriz Marques Vieira 50.304.074-5
Bruna Silva Santana 43.627.600-8
Daniele dos Reis Souza 5.218.532-1
Valter Batista Duo Filho 53.319.143-9

§ 6º - A atribuição da carga horária referente ao Projeto 
deverá ser revista pela Comissão Regional responsável pelo 
processo de atribuição de classes e aulas, sempre que, esgota-
das todas as possibilidades de atribuição a outro docente em 
nível de Diretoria de Ensino, vier a surgir aulas disponíveis da 
disciplina correspondente à habilitação/qualificação do docente;

4-) Atender ao perfil: o docente, no desempenho de suas 
funções como responsável pela Sala Ambiente de Leitura, deverá 
propor e executar ações inovadoras e criativas de acordo com 
a Proposta Pedagógica da Unidade Escolar que incentivem a 
leitura e a construção de canais de acesso a universos culturais 
mais amplos. Para tanto, é imprescindível que o docente indica-
do para essa função:

a) seja leitor assíduo, tenha gosto pela leitura, mantendo-se 
sempre informado e atualizado por meio de jornais e revistas;

b) conheça e demonstre estar inserido nas atividades do 
cotidiano escolar;

c) domine programas e ferramentas de informática.
5-) Esteja inscrito no processo anual de atribuição de classe 

ou aulas.
II – DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições serão efetuadas em dias úteis no período entre 

06-12-2018 a 11-12-2018, das 9h às 12h30 e das 14h às 17h, 
no Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino – Praça 8 de Maio, 
28, Centro – Taubaté – SP.

No ato da inscrição o candidato deverá apresentar cópia 
dos seguintes documentos:

1- Cópia do último holerite;
2- Cópia do RG e CPF;
3- Cópia do diploma de Licenciatura Plena, acompanhado 

do original para conferência;
4- Projeto de trabalho contendo: Identificação, Público Alvo, 

Justificativa, Objetivos, Ações, Estratégias, Período de Realização, 
Avaliação e Referências Bibliográficas.

III – DA SELEÇÃO:
Para fins de seleção serão considerados:
– Projeto de Trabalho no qual será observada a pertinência 

e a adequação do projeto em relação ao atendimento dos 
quesitos exigidos para o preenchimento da função de Professor 
Responsável pela Sala Ambiente de Leitura.

IV – DA CARGA HORÁRIA:
O professor selecionado e indicado para atuar na Sala 

Ambiente de Leitura exercerá suas atribuições com uma das 
seguintes cargas horárias:

I- de 40 horas semanais;
II - de 20 horas semanais;
III - de 24 horas semanais.
§ 1º - As unidades escolares que contarem com até dois 

turnos de funcionamento poderão, para atendimento das ações 
desenvolvidas na Sala Ambiente de Leitura, optar por 1 docente 
com a carga horária prevista no inciso I, ou com 2 docentes, 
na conformidade da carga horária estabelecida no inciso II, 
deste artigo.

§ 2º - As unidades escolares com mais de 2 turnos de fun-
cionamento poderão optar por 1 docente com a carga horária 
prevista no inciso I, ou com 2 docentes, na conformidade da 
carga horária estabelecida no inciso III, deste artigo.

§ 3º - O docente, de que tratam os incisos II e III deste artigo, 
poderá completar a carga horária de trabalho até o limite de 40 
horas semanais, com atribuição de aulas regulares.

§ 4º - O professor, no desempenho das atribuições relativas 
a Sala Ambiente de Leitura, usufruirá férias de acordo com o 
calendário escolar, juntamente com seus pares docentes.

V – DO DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO E DIVULGAÇÃO DO 
RESULTADO:

A Comissão Avaliadora, composta pelo Supervisor de Ensino 
responsável pela Sala Ambiente de Leitura e PCNP analisarão os 
Projetos de Trabalho dos candidatos.

A publicação da listagem dos candidatos deferidos e, con-
sequentemente, credenciados para trabalharem no Projeto Sala 
Ambiente de Leitura será publicada no site https://detaubate.
educacao.sp.gov.br/ desta Diretoria de Ensino, dia 12-12-2018. 
Os candidatos possuem 48 horas (considerar os dias 13 e 14 do 
presente mês) para interposição de recursos e esclarecimentos, 
quando do indeferimento da inscrição, com nova publicação, se 
necessária, em 17/12/18.

VI – DA ATRIBUIÇÃO
A atribuição das vagas referentes ao Programa Sala 

Ambiente de Leitura deverá seguir cronograma estabelecido 
por Edital da Direção da Unidade Escolar publicado; a entrevista 
do candidato será feita pela equipe gestora da Unidade Escolar 
de interesse do candidato, que analisará o perfil do candidato, 
seu Projeto de Trabalho e desempenho na entrevista, julgando-o 
apto ou não ao exercício da função de professor responsável 
pela Sala Ambiente de Leitura, com base no Artigo 6º da Resolu-
ção SE 76, de 28-12-2017.

VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O candidato que deixar de comprovar alguma das exigên-

cias do presente Edital terá sua inscrição indeferida.
O professor responsável pela Sala Ambiente de Leitura não 

poderá ser substituído e perderá as horas correspondentes ao 
gerenciamento, em qualquer das seguintes situações:

I - a seu pedido, mediante solicitação expressa;
II - a critério da administração, em decorrência de:
a) não corresponder às expectativas de bom desempenho, 

em especial em termos de assiduidade e compromisso;
b) entrar em afastamento, a qualquer título, por período 

superior a 15 dias, exceto em situação de férias.
§ 1º - Na hipótese de o professor não corresponder às 

atribuições da Sala Ambiente de Leitura, a perda das horas de 
gerenciamento será decidida conjuntamente pela direção da 
unidade escolar e pelo supervisor de ensino da escola, devendo 
ser justificada e registrada em ata;

§ 2º - O docente que perder a Sala Ambiente de Leitura, em 
qualquer das situações previstas neste artigo, somente poderá 
concorrer à nova atribuição no ano letivo subsequente;

§ 3º - Exclui-se da restrição prevista no parágrafo anterior, a 
docente cuja perda da Sala Ambiente de Leitura tenha ocorrido 
em virtude de concessão de licença à gestante;

Aplicam-se aos docentes em exercício nas Salas Ambientes 
de Leitura as disposições da legislação referente ao processo 
anual de atribuição de classes e aulas, bem como as de regula-
mentação dos projetos da Pasta.

Os casos omissos ao disposto no presente edital serão 
analisados pela equipe de Supervisão da Diretoria de Ensino;

Observações: Novas orientações publicadas pelos órgãos 
centrais da SEE poderão determinar alterações no presente 
edital. (Edital 05)

 DIRETORIA DE ENSINO 
- REGIÃO DE VOTUPORANGA
 Comunicado
O Dirigente Regional de Ensino comunica aos interessados 

inscritos nos termos da Resolução SE 82, de 16-12-2013, publi-
cada no D.O. de 17-12-2013, alterada pela Resolução SE 42, de 
31-7-2014, Resolução SE 1, de 03-01-2018, e em conformidade 
com o Decreto Estadual 53.037/2008, alterado pelo Decreto 
59.447/2013, que haverá sessão de atribuição de um (01) cargo 
vago de Diretor de Escola e um (01) cargo em substituição por 
tempo indeterminado em virtude do titular de cargo estar afas-
tado pela Resolução SE 82/2013 em outra U.E.:

-” EE Profª Juraci Lima Lupo - Município de Votuporanga”- 
Cargo Vago.

- “EE Cel. Pontes Gestal” – Tempo Indeterminado.
1) No ato da atribuição o candidato deverá apresentar:
A - Termo de anuência expedido pelo superior imediato com 

a data atualizada;
B - Declaração de horários, no caso de acumulação de 

cargo/função;


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2018-12-04T01:33:58-0200
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




