
quinta-feira, 9 de março de 2017 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 127 (45) – 125

- Cópia simples e legível do Diploma de Graduação (frente 
e verso) ou declaração de que colará grau em Curso Superior 
antes da data estabelecida da matrícula, conforme item 16 e 
20 deste edital, atestando que o Curso é Reconhecido pelo Con-
selho Estadual da Educação e/ou pelo Ministério da Educação 
e do Desporto;

- Cópia simples e legível do comprovante de proficiência em 
língua estrangeira (inglês);

- Formulário “Ficha de inscrição para Exame de Seleção” 
modelo disponível no endereço http://fcfrp.usp.br/selecao;

- Currículo devidamente documentado: Lattes (candidatos 
brasileiros) e/ou Curriculum Vitae (candidatos estrangeiros). O 
Currículo deve enfatizar informações sobre a formação e experi-
ência profissional. Os comprovantes deverão estar organizados 
por tópicos e numerados em ordem cronológica, seguindo a 
ordem em que estão citados no item 9.3. Informações presentes 
no currículo e não comprovadas não serão consideradas na 
avaliação;

- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no 
valor de R$ 90,00 a ser recolhido na Seção de Tesouraria da 
FCFRP-USP;

- Para candidatos estrangeiros, proficiência em inglês, caso 
não seja a língua oficial de seu país.

4.2. Documentos específicos para inscrição no curso de 
Doutorado:

- Todos os documentos descritos no item 4.1;
- Cópia simples e legível do Diploma de Mestre (frente e 

verso);
- Cópia simples e legível do Histórico Escolar completo do 

curso de Mestrado;
- Caso o candidato ainda seja aluno de Mestrado é 

necessário apresentar carta do orientador especificando que a 
Dissertação de Mestrado será concluída em tempo de efetivar a 
matrícula até 30-06-2017, conforme item 17 e 21 deste Edital;

- Não serão aceitos Títulos de Mestre obtidos no Brasil que 
não tenham validade nacional, ou seja, somente serão aceitos 
aqueles que forem reconhecidos ou recomendados pela CAPES 
com avaliação igual ou superior a três. Apresentar comprovante 
de que o curso é reconhecido ou recomendado pela CAPES.

4.3. Documentos específicos para inscrição no curso de 
Doutorado Direto:

- Todos os documentos descritos no item 4.1;
- Cópia simples e legível do Termo de Compromisso de que 

realizou pelo menos um ano de Iniciação Científica;
- Cópia simples e legível da declaração/certificado de parti-

cipação em Congressos Nacionais e/ou Internacionais;
- Cópia simples e legível de um artigo publicado ou no prelo, 

como primeiro autor ou em coautoria, em revista indexada (JCR/
ISI-Web of Science).

5. No caso de inscrição por procuração, deverão ser acres-
centados aos itens 4.1 e 4.2 ou 4.3, os documentos de mandato 
e o documento de identidade do procurador.

6. Os documentos (itens 4.1 e 4.2 ou 4.3) poderão ser 
enviados por sedex para o Programa de Pós-Graduação em 
Toxicologia, Serviço de Pós-Graduação, da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP, para o endereço, Av. do 
Café, s/n, Campus da USP de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto – SP, 
CEP 14040-903. Neste caso a taxa de inscrição deverá ser paga 
através de cheque nominal à Faculdade de Ciências Farmacêuti-
cas de Ribeirão Preto - USP. Serão aceitas as inscrições postadas 
nos correios (via sedex) até 31-03-2017.

7. No ato da inscrição, mediante apresentação de justifica-
tiva circunstanciada, a ser apreciada pela CCP, o candidato resi-
dente no exterior poderá realizar o processo seletivo à distância, 
na Embaixada Brasileira do país de residência ou em outra 
localidade a ser divulgada na página do Programa na Internet, 
seguindo a mesma sistemática do exame presencial.

8. No ato da inscrição, o candidato poderá optar por realizar 
a prova de conhecimentos específicos na língua portuguesa ou 
inglesa, através de solicitação encaminhada a Coordenação do 
Programa.

Do processo seletivo:
9. O processo seletivo será realizado no período de 10 a 

12-04-2017.
9.1. Os critérios do processo seletivo, assegurando o 

ingresso de candidatos com maior potencial, na dependência de 
seleção de mérito, constam de:

9.1.1. Os candidatos para o curso de Mestrado serão 
avaliados através:

a) prova escrita de conhecimentos específicos, duração de 4 
horas, de caráter eliminatório e classificatório;

b) análise do “Currículo Lattes” (para candidatos brasilei-
ros), do “Curriculum Vitae” (no caso de candidatos estrangei-
ros), devidamente documentado, de caráter classificatório. Os 
itens a serem considerados na análise do currículo e respectivas 
pontuações constam no Anexo a (http://fcfrp.usp.br/selecao);

c) Poderão ser aceitos no programa, mediante disponibili-
dade do orientador e conforme número de vagas divulgado em 
Edital do Processo Seletivo, os candidatos que obtiverem nota 
superior ou igual a 5,0 (cinco) na prova escrita de conhecimentos 
específicos;

d) A nota final será obtida através da média ponderada cal-
culada entre as notas obtidas na prova escrita de conhecimento 
específico e na análise do currículo.

e) O peso da prova escrita de conhecimentos específicos 
será 7,0 (sete) e da análise do currículo 3,0 (três).

9.1.2. Os candidatos para o curso de Doutorado e Doutora-
do Direto serão avaliados através:

a) prova escrita de conhecimentos específicos, duração de 4 
horas, de caráter eliminatório e classificatório;

b) análise do “Currículo Lattes” (para candidatos brasilei-
ros), do “Curriculum Vitae” (no caso de candidatos estrangei-
ros), devidamente documentados e pontuados conforme item 
9.3, de caráter eliminatório e classificatório;

c) Poderão ser aceitos no programa, mediante disponibili-
dade de orientador e conforme número de vagas divulgado em 
Edital do Processo Seletivo, os candidatos que obtiverem nota 
superior ou igual a 6,0 (seis) na prova escrita de conhecimentos 
específicos;

d) A nota final será obtida através da média ponderada cal-
culada entre as notas obtidas na prova escrita de conhecimento 
específico e na análise do currículo.

e) O peso da prova escrita de conhecimentos específicos 
será 5,0 (cinco) e da análise do currículo 5,0 (cinco).

9.2. Os tópicos para prova escrita de conhecimentos espe-
cíficos estão disponíveis no endereço do Programa: http://fcfrp.
usp.br/selecao.

9.3. O Currículo será pontuado de acordo com os seguintes 
critérios:

9.3.1. Formação
a) Dissertação de Mestrado defendida: 5 pontos;
b) Curso de Especialização em Toxicologia ou áreas afins 

(carga horária maior ou igual a 360h): 1,5 pontos por curso;
c) Curso de Aperfeiçoamento em Toxicologia ou áreas afins 

(carga horária maior ou igual a 120h e inferior a 360h): 1 ponto 
por curso;

d) Cursos de extensão ou extracurriculares em Toxicologia 
ou área afins (com carga horária maior ou igual a 8h): 0,1 pontos 
a cada 8 horas (até no máximo 1 ponto).

9.3.2. Atividades Científicas
a) Estágio de Iniciação Científica com Bolsa ou registrado 

pela instituição: 1,5 pontos por ano (até no máximo 4,5 pontos);
b) Trabalhos completos publicados ou aceitos para publi-

cação em revistas indexadas no ISI, considerar no máximo 03 
artigos:

b.1) Fator de impacto superior a 3,0: (1º autor) 3 pontos e 
(coautor) 1 ponto por trabalho;

b.2) Fator de impacto menor ou igual a 3,0 e maior que 1,5: 
(1º autor) 2 pontos e (coautor) 1 ponto por trabalho;

no presente feito, bem como, somente a inicial do nome do 
acusado, adotando-se todas as cautelas de praxe.

DRA. MARIA DO SOCORRO SANTOS DE SOUZA LIMA – 
OAB/SP 204.337

PROCESSO SAP/GS 949/2015 – GDOC 1000726-
596986/2015

Indiciado: F.G.P.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 2ª 

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. 
185 Vº, a saber: 1) Vistos. Considerando que, no âmbito criminal, 
a audiência foi designada para o dia 23-08-2017 e considerando 
a inexistência de risco de prescrição, aguarde-se nesta 2ª Unida-
de, a data referida. 2) Intime-se a defesa.

DRA. CLAUDIA APARECIDA LEITE TEODORO DE MENEZES 
– OAB/SP 108.566

DR. DIOCIMAR DA SILVA JACINTO – OAB/SP 366.431
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Intimação
PROCESSO SE/GS 4333/2014 – GDOC 1000726-

11117488/2014
Indiciado: S.T.C, e outros.
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 des-
pacho de fls. 257, a saber: Com fundamento no artigo 288 da 
Lei 10.261/1968, providencie-se a juntada da FAI atualizada 
(mediante solicitação por meio eletrônico); informações sobre 
outros eventuais procedimentos disciplinares em andamento 
nesta Procuradoria de Procedimentos Disciplinares de interesse 
do indiciado e cópia de seu Cadastro Funcional atualizado. Após, 
intime-se a D. Defesa para dar-lhe ciência da documentação 
acrescida, assim como para, querendo, complementar ou ratifi-
car suas alegações finais, em 05 (cinco) dias.

DRA. MARIA CLAUDIA CANALE – OAB/SP 121.188
DRA. CRISTIANA MARISA THOZZI – OAB/SP 138.189
DRA. ADRIANA ANDREA DOS SANTOS – OAB/SP 154.168
DRA. MARIA CRISTINA GALLO – OAB/SP 131.397
DRA. FERNANDA LINGE DEL MONTE – OAB/SP 156.870
DR. MARCUS VINICIUS THOMAZ SEIXAS – OAB/SP 228.902
DR. FRANCISCO RUILOBA – OAB/SP 195.021
DRA. TATIANA SOARES DE SIQUEIRA – OAB/SP 267.298
DRA. FRANSSILENE DOS SANTOS SANTIAGO – OAB/SP 

265.756
DRA. CHRISTIANE TORTURELLO – OAB/SP 176.823
DRA. PATRICIA LAFANI VUCINIC – OAB/SP 196.889
DRA. CASSIA PEREIRA DA SILVA – OAB/SP 177.966
DR. JEFERSON FERNANDO CELOS – OAB/SP 256.055
DR. ROGERIO CRUZ DO CARMO – OAB/SP 328.833
SECRETARIA DA SAÚDE
Intimação
PROCESSO SS/GS 001.0001.000.390/2015 – GDOC 

1000726-508271/2015
Indiciado: V.L.N.R.P.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 9ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls. 344, a saber: 1) Analisando os autos constato redação dúbia 
nos itens 3 e 4 do despacho exarado às fls. 339. 2) Assim, para 
melhor esclarecimento, fica mantida a audiência de instrução 
do dia 31-03-2017, 14h, para oitiva da testemunha da admi-
nistração e de defesa que com fulcro no artigo 284, parágrafo 
único da Lei 10.261/68, intime-se. 3) Intime-se o D. Defensor 
constituído à fl. 338. 4) Publique-se.

DR. BENEDITO TADEU FERREIRA DA SILVA – OAB/SP 82.735
Por ordem do Procurador do Estado Chefe da Procuradoria 

de Procedimentos Disciplinares fica o Advogado abaixo rela-
cionado intimado a devolver os respectivos autos em 24 (vinte 
e quatro) horas, sob pena de ser oficiado ao Tribunal de Ética 
e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção São 
Paulo, nos termos do art. 34, inc. XXII, da Lei Federal 8.906, de 
04 de julho de 1.994.

1. Dra. Maria Lucia Mattos de Araujo Salgueiro, OAB/SP 
153.172, autos SS 001.0137.000161/2016, GDOC 1000726-
267372/2016, em que figura como indiciado M.de F.C.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO
 Diretoria
 Comunicado
Edital CPTOX 01/2017
A Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 

- USP torna público a abertura de inscrições para processo sele-
tivo de candidatos aos Cursos de Mestrado, Doutorado e Dou-
torado Direto, para ingresso no primeiro semestre de 2017, do 
Programa de Pós-Graduação em Toxicologia, sendo oferecidas 
10 para o Mestrado e 06 para o Doutorado e Doutorado Direto.

Das inscrições:
1. São condições para inscrição:
1.1. Ter sido aprovado no exame de proficiência em língua 

estrangeira (inglês), conforme itens 12 e 13;
1.2. Ter votado na ultima eleição ou ter se justificado nos 

termos da lei;
1.3. Ser portador de diploma de graduação ou declaração 

de que colará grau, antes da data da matrícula, em curso supe-
rior reconhecido pelo Conselho Estadual da Educação e/ou pelo 
Ministério da Educação e do Desporto.

1.4. Não será admitida a inscrição de alunos diplomados em 
curso de curta duração.

2. Para inscrição no processo seletivo do curso de Doutora-
do Direto, além das especificadas no item 1 e seus subitens, é 
obrigatório comprovar pelo menos um ano de Iniciação Cientí-
fica, participação em Congressos Nacionais e/ou Internacionais 
e um artigo publicado ou no prelo, como primeiro autor ou em 
coautoria, em revista indexada (JCR/ISI-Web of Science).

3. As inscrições estarão abertas no período de 09 a 31-03-
2017, exceto sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, 
nos dias úteis e serão recebidas no Serviço de Pós-Graduação 
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - 
USP, das 14h às 16h30, na Av. do Café, s/n, Campus da USP de 
Ribeirão Preto, Ribeirão Preto - SP, CEP 14040-903, ou por sedex, 
postadas no correio até 31-03-2017, conforme item 6.

4. No ato da inscrição, o candidato ou seu procurador legal 
deverá apresentar:

4.1. Documentos para inscrição nos cursos Mestrado, Dou-
torado ou Doutorado Direto:

- Uma foto 3x4 recente;
- Cópia simples e legível da Certidão de nascimento ou de 

casamento;
- Cópia simples e legível do passaporte (para candidato 

estrangeiro);
- Cópia simples e legível da cédula de identidade;
- Cópia simples e legível do CPF;
- Cópia simples e legível do Título de eleitor e do compro-

vante de votação na última eleição ou justificativa nos termos 
da lei;

- Cópia simples e legível da Prova de quitação com o serviço 
militar (quando do sexo masculino);

- Cópia simples e legível do Histórico Escolar completo da 
Graduação;

desta notificação, dirigida ao Superintendente do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – devendo ser 
protocolada no Núcleo de Protocolo, estabelecido no Distrito 
de Rubião Junior, s/n, CEP 18618-970, Botucatu, Estado de São 
Paulo, tendo em conta a possível aplicação de sanções adminis-
trativas, conforme disposições contidas na Seção I, Capítulo IV, 
da Lei 8.666/93 e alterações, Resolução SS-26, de 09-02-1990, 
e demais cominações legais. Durante a vista do processo admi-
nistrativo, será permitido apenas conhecer seu conteúdo, não 
havendo explicações sobre a legislação aplicada nem sobre os 
atos e procedimentos constantes dos autos. Não é permitida a 
retirada do processo administrativo do âmbito do HCFMB. No 
entanto, o interessado poderá tomar notas ou solicitar cópias.

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 Convocação
Convocamos o representante da empresa Comércio Silveira 

Atacadista de Móveis Mogí Mirim Eireli, seu Procurador, Thiago 
Francisco Silveira, para comparecer no prazo de 05 dias úteis, 
a contar desta publicação, à Rua dos Andradas, 140 – Santa 
Ifigênia - São Paulo – SP, para assinatura do Contrato 007/17, 
ref. a Aquisição de armário vestiário 08 e 20 vãos e estante p/ 
biblioteca dupla face.

 MEIO AMBIENTE

 COMPANHIA AMBIENTAL 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

 Notificação
Blocos Trevo Indústria e Comércio Ltda. CNPJ: 

07.087.476/0001-50, localizado à Rua São Paulo – Rio 590 – Vila 
Lúcia – Poá/SP, fica ciente de que em 18-01-2016 foi indeferido 
o recurso interposto em 12/12/14 através da Carta 009/16/CLM, 
e mantido a NGRM 26002138, em 300 vezes o valor da UFESP, 
podendo interpor recurso no prazo de 20 dias, contados da 
presente publicação. O processo 26/00589/13 poderá ser consul-
tado na Agência Ambiental de Mogi das Cruzes localizada à Rua 
Francisco Franco 133 – Centro – Mogi das Cruzes/SP.

 Notificação
Blocos Trevo Indústria e Comércio Ltda. CNPJ: 

07.087.476/0001-50, localizado à Rua São Paulo – Rio 590 – Vila 
Lúcia – Poá/SP, fica ciente de que em 01-07-2015 foi autuado 
através do AIIPA 26006799, por ter instalado e estar operando 
uma máquina de fazer bloco sem as devidas Licenças Prévia, de 
Instalação e Operação da Cetesb, podendo interpor recurso no 
prazo de 20 dias, contados da presente publicação. O processo 
26/10895/15 poderá ser consultado na Agência Ambiental de 
Mogi das Cruzes localizada à Rua Francisco Franco 133 – Centro 
– Mogi das Cruzes/SP.

 Notificação
Blocos Trevo Indústria e Comércio Ltda. CNPJ: 

07.087.476/0001-50, localizado à Rua São Paulo – Rio 590 – 
Vila Lúcia – Poá/SP, fica ciente de que em 01-07-2015 foi autu-
ado através do AIIPA 26006800, por estar operando uma fonte 
de polução sem a devida Licença de Operação-Renovação da 
Cetesb, podendo interpor recurso no prazo de 20 dias, contados 
da presente publicação. O processo 26/10896/15 poderá ser 
consultado na Agência Ambiental de Mogi das Cruzes localizada 
à Rua Francisco Franco 133 – Centro – Mogi das Cruzes/SP.

 Notificação
Blocos Trevo Indústria e Comércio Ltda. CNPJ: 

07.087.476/0001-50, localizado à Rua São Paulo – Rio 590 – Vila 
Lúcia – Poá/SP, fica ciente de que em 01-07-2015 foi autuado 
através do AIIPM 26002478 – NGRM 26002246, por emitir ruído 
acima do padrão estabelecido na Norma NBR 10.151- Avaliação 
de ruído em áreas habitadas, em 600 vezes o valor da UFESP, 
podendo interpor recurso no prazo de 20 dias, contados da 
presente publicação. O processo 26/11638/14 poderá ser consul-
tado na Agência Ambiental de Mogi das Cruzes localizada à Rua 
Francisco Franco 133 – Centro – Mogi das Cruzes/SP.

 Notificação
Notificação de multa. Vera Lucia Dias Genicolo – CPF 

063.297.438/94, localizada à Rodovia Alfredo Rolim de Moura 
s/nº km 105,5 – Bairro Chá- Mogi das Cruzes/SP, fica ciente 
de que, em 16-02-2017 foi cancelada a AIIPM 26002607, e 
substituída a autuação por meio do AIIPM 26002900 – NGRM 
26002512 por construir edificações somando área de 168m² em 
área de proteção aos mananciais sem licença do órgão ambien-
tal competente, em R$ 4.160,00, podendo interpor recurso no 
prazo de 20 dias, contados da presente publicação. O processo 
26/11587/15 poderá ser consultado na Agência Ambiental de 
Mogi das Cruzes localizada à Rua Francisco Franco 133 – Centro 
– Mogi das Cruzes/SP.

 Notificação
Notificação de Multa. Vanderlei Batista Pereira, CPF 

076.954.998-54, localizado à Estrada do Rio Acima 256 – Bairro 
do Rio Acima – Mogi das Cruzes/SP, fica ciente de que em 
25-01-2016 foi autuado através do AIIPM 26002686 - NGRM 
26002348, por construir obras comando 300m² em área de pro-
teção de mananciais sem o devido licenciamento ou autorização 
do órgão ambiental, no valor de R$6.800,00, podendo interpor 
recurso no prazo de 20 dias, contados da presente publicação. 
O processo 26/00051/16 poderá ser consultado na Agência 
Ambiental de Mogi das Cruzes, localizada à Rua Francisco Fran-
co 133 - centro, Mogi das Cruzes/SP.

 Notificação
Blocos Trevo Indústria e Comércio Ltda. CNPJ: 

07.087.476/0001-50, localizado à Rua São Paulo – Rio 590 – Vila 
Lúcia – Poá/SP, fica ciente de que em 18-01-2016 foi indeferido 
o recurso interposto em 12/12/14 através da Carta 009/16/CLM, 
e mantido a NGRM 26002138, em 300 vezes o valor da UFESP, 
podendo interpor recurso no prazo de 20 dias, contados da 
presente publicação. O processo 26/00589/13 poderá ser consul-
tado na Agência Ambiental de Mogi das Cruzes localizada à Rua 
Francisco Franco 133 – Centro – Mogi das Cruzes/SP.

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ÁREA DE CONSULTORIA GERAL

 PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES
 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Intimações
PROCESSO SAP/GS 1533/2012 – GDOC 1000726-

1393287/2012
Indiciado: E.T.B.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 4ª 

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. 
234, a saber: Vistos. Fls. 215 – Compulsando os autos, constatou-
-se a ausência da assinatura da causídica Dra. Maria do Socorro 
Santos de Souza Lima (OAB/SP 204.337) no termo de depoimen-
to de fls. 214/215. Com vistas à regularização do presente feito, 
intime-se a nobre defensora para que compareça, com urgência, 
nesta Procuradoria de Procedimentos Disciplinares e subscreva 
o documento. Publique-se o presente despacho, fazendo constar 
o nome e número de inscrição na OAB da advogada que atua 

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE TUPÃ
 Convocação
Edital 9/2017
Assunto: Convocação para atribuição - cargo de Supervisor 

de Ensino - Res. 82/13.
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 a supervisora Neide Aparecida 
Simões Gimenes, RG:- 20.359.831-3, afastada em substituição 
na Diretoria de Ensino de Presidente Prudente

A sessão de escolha será às 8h10 do dia 10-03-2017, 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.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
VOTUPORANGA
 Convocação
Edital para Sessão de Transferência do Quadro Apoio Esco-

lar e Quadro da Secretaria de Estado da Educação.
O Dirigente Regional de Ensino convoca, nos termos do Arti-

go da Resolução SE 12/2017, os Agentes de Organização Escolar 
(QAE) e Oficial Administrativo (QSE), excedentes dos municípios 
jurisdicionados a Diretoria de Ensino – Região de Votuporanga, 
para sessão de transferência, conforme segue:

Local: Diretoria de Ensino – Região de Votuporanga - Rua 
Brasília, 3430 - Vale do Sol – Votuporanga - SP, CEP: 15.500-278.

Data: 10-03-2017
Horário: 09 horas

 COORDENADORIA 
DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES

 Convocação
Convocamos o representante da empresa Madehra Indus-

tria, Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Ltda. EPP, 
detentora da Ata de Registro de Preços 063/DAAA/2016 - Feijão 
Carioca in natura Grupo I - tipo 2, para que no prazo de 5 dias 
corridos, compareça ao Departamento de Suprimentos e Licita-
ções - Desup/Cise, situado à Praça da República, 53 - Sala 122 
- República São Paulo - SP, para celebrar o Termo de Contrato.

 SAÚDE

 COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

 INSTITUTO ADOLFO LUTZ
 Comunicado
Edital 17/2017
Edital de retificação do resultado da Análise Curricular
O Instituto Adolfo Lutz, da Coordenadoria de Controle de 

Doenças torna pública a retificação do resultado da análise 
curricular da seleção de candidatos ao Programa de Formação 
para a Investigação Científica do Instituto Adolfo Lutz, no ano 
de 2017, do Projeto abaixo discriminado por ter constado com 
incorreções.

11 - Determinar estruturas das proteínas virais e seus 
receptores para elucidação dos mecanismos de infecção e suas 
consequências, assim como para o desenvolvimento de vacinas

Inscrição - Nome - RG - Nota do Curriculum
26 - Aline de Souza Correa – 36.547.775-8 – 8,0
01 - Ana Kelly Sousa Rodrigues – 49.458.026-4 – 19,5
09 - Camila Yumi Yonamine – 47.680.083-3 – 45,0
04 - Dalva Bethânia Gomes da Silva – 29.343.925-4 – 13,0
22 - Milana de Oliveira Brito – 42.496.237-8 – 42,0
40 - Aline Graciano Siqueira – 46.528.765-7 – 26,0
52 – Roger Diniz – 48.981.377-X – 42,0

 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

 COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - 
FRANCO DA ROCHA
 Comunicado
O Diretor do Grupo Técnico de Recursos Humanos, faz 

saber que Aparecida Cristina Rodrigues Ferreira Latâncio, RG. 
19.305.067, Oficial Administrativo - C.L.T, deste Complexo, que 
por encontrar-se em lugar incerto e não sabido, fica notificado 
através deste Edital, a apresentar dentro do prazo de 24 horas a 
contar da primeira publicação, para tratar de assunto referente 
a sua Suspensão de Contrato de Trabalho e, para que não alegue 
ignorância é publicado o presente comunicado por três vezes 
consecutiva.

 HOSPITAL GERAL DE TAIPAS
 Diretoria Técnica de Departamento de 
Saúde
 Notificação
A Diretora Técnica de Departamento de Saúde notifica: 

ANGELA CARLA DOS SANTOS SILVA, R.G.:21.899.889, Auxiliar 
de Enfermagem, referência 002/B, Lei 500/74, da E.V.N.I, desta 
Unidade, para comparecer a Av. Elisio Teixeira Leite, 6999, 
Parada de Taipas – São Paulo, no prazo máximo de 10 dias, 
para apresentar justificativa de Abandono de Função, já que 
ultrapassou o limite permitido por Lei, referente ao presente 
exercício, num total de 44 ausências, infringindo assim o inciso 
II, do Artigo 36 da Lei 500/74, conforme consta no processo 
001/0126/000.130/2017. Por não termos seu endereço residen-
cial, é citado por Edital, e para que não se alegue a ignorância 
ou desconhecimento, é expedido o presente Edital, que será 
publicado por 3 dias consecutivos (07-08-09).

 HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE 
MEDICINA DE BOTUCATU

 Notificação
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Botucatu, inscrito no CNPJ/MF 12.474.705/0001-20, neste ato 
representado pela Dr. João Henrique Castro, Diretor Técnico III, 
do Departamento Econômico, Financeiro e Contábil, Notifica 
à MAX MEDICAL COM. PRODS. MÉD. HOSP. LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF 07.295.038/0001-88, no processo 2837/2016, em 
razão da entrega de mercadorias ou serviços fora do prazo esta-
belecido, conforme NF 34383 abaixo, no valor de R$ 1.454,20, 
que infringiu dispositivos da Lei 8.666/93 e alterações, bem 
como as demais normas aplicáveis à espécie.

NOTA  VALOR DA VALOR DA DIAS EM VALOR
FISCAL MULTA ATÉ  MULTA APÓS ATRASO LÍQUIDO
 30 DIAS – 0,20% 30 DIAS – 0,40%  A RECEBER

35231 - 258,78 68 694,22
35330 - 148,36 74 352,84

Valor da Multa = R$ 407,14
Assim, fica a empresa MAX MEDICAL COM. PRODS. MÉD. 

HSOP. LTDA notificada para, querendo, apresentar defesa no 
prazo máximo de 5 dias úteis, a contar da data do recebimento 
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