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GDOC 16831-38849/2018, fica nomeada para a defesa, a Dra. 
Andréa Jerônimo da Costa, OAB/SP 308.686, e-mail: andreajc@
adv.oabsp.org.br, Fone: 11 4742-8063, 11 2278-5917 e 11 
99535-5856. Intime-se a Defensora ora nomeada, pela imprensa 
oficial, para apresentar sua Defesa Prévia, no prazo previsto no 
art. 283, da Lei Estadual 10.261/68. Ao acusado foi informado 
que sua presença nas próximas audiências será facultativa, em 
conformidade com o disposto no parágrafo 1º do artigo 282, da 
Lei Estadual 10.261/68 (não será mais notificado de qualquer 
ato no processo).

DRA. ANDREA JERONIMO DA COSTA – OAB/SP 308.686
CENTRO PAULA SOUZA
Intimação
PROCESSO CEETEPS 0000018/2018 – GDOC – 1000726-

744836/2018
Indiciado: A.S.F.
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. 
110, a saber: Hoje comigo. Diante do requerimento do indiciado 
para nomeação de advogado credenciado (fls. 109), nomeio para 
a defesa técnica a Dra. TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA BER-
TOLA, OAB 398.933, telefones: (11) 99563-4340; endereço de 
e-mail tati_bertola@hotmail.com, para apresentar sua Defesa 
Prévia, no prazo previsto no art. 283, da Lei Estadual 10.261/68. 
Intime-se o indiciado. Publique-se. e cumpra-se.

DRA. TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA BERTOLA – OAB/
SP 398.933

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 FACULDADE DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS
 Comunicado
Abertura de inscrições para ingresso no Programa de 

Pós-Graduação em Farmácia (Fisiopatologia e Toxicologia) da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) da Universidade de 
São Paulo (USP) para o segundo semestre de 2019 nos cursos de 
Mestrado e Doutorado Direto.

1. DA INSCRIÇÃO
1.1 Período das inscrições: de 12 de agosto a 13-09-2019 

para os cursos de Mestrado e Doutorado Direto.
1.2 Horário das inscrições: das 14h às 17h.
1.3 Local das inscrições: Serviço de Pós-Graduação (SPG) 

da FCF/USP (Avenida Professor Lineu Prestes, 580, bloco 13 A, 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Cidade Universitária, São 
Paulo, São Paulo, CEP 05508-000).

1.4 Inscrição pelo correio: a documentação deverá ser 
encaminhada para o local de inscrição. A ficha de inscri-
ção poderá ser impressa a partir da página oficial da FCF/
USP na internet (http://www.fcf.usp.br/pos-graduacao/pagina.
php?menu=93&pagina=501). Para o caso de inscrição pelo 
correio, o interessado deverá anexar cheque cruzado nominal 
à Faculdade de Ciências Farmacêuticas, no valor da taxa de 
inscrição. No envelope, além do endereçamento, deverá constar 
a informação “INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO – CPG/FCF/
USP”. Será aceita apenas a inscrição recebida até às 17h do 
último dia de inscrição, desde que devidamente acompanhada 
de todos os documentos. O candidato deverá certificar-se do 
recebimento do material por intermédio do telefone (11) 3091-
3141 / 3621 ou do e-mail pgfarma@usp.br.

1.5 Taxa: R$ 75,00 (recolhida no Serviço de Tesouraria da 
FCF/USP).

A taxa de inscrição recolhida não será devolvida. A docu-
mentação entregue será destruída finda a validade do processo 
seletivo.

1.6 Documentação para inscrição: As cópias dos documen-
tos apresentados não precisam ser autenticadas. No entanto, 
poderá ser solicitada, a qualquer momento, a apresentação dos 
documentos originais para esclarecimentos de dúvidas quanto à 
autenticidade dos documentos.

1.6.1 Curso de Mestrado
I. Ficha de inscrição digitada e assinada (disponível no local 

de inscrição e no site da FCF);
II. Cópia simples e legível da certidão de nascimento ou da 

certidão de casamento;
III. Cópia simples e legível da cédula de identidade ou 

passaporte válido;
IV. Cópia simples e legível do cartão de cadastro de pessoa 

física (CPF);
V. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CPF 

no link da Receita Federal - http://www.receita.fazenda.gov.br/
Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp;

VI. Cópia simples e legível do título de eleitor e do compro-
vante da última eleição;

VII. Cópia simples e legível do certificado militar (para 
homens);

VIII. Fotografia padrão 3X4 recente;
IX. Cópia simples e legível do diploma de graduação ou do 

certificado de conclusão do curso de graduação, ou atestado de 
Conclusão do Curso Graduação, ou Diploma do Curso Superior 
de Graduação (cópia simples), ou atestado de matrícula no 
último semestre letivo do Curso de Graduação;

X. Currículo Lattes (http://www.cnpq.br);
XI. Carta de aceite do potencial orientador em formulário 

próprio (disponível no site da FCF na internet ou no serviço de 
pós-graduação);

XII. Projeto de Pesquisa elaborado pelo candidato, com anu-
ência do potencial orientador credenciado no Programa (enviar 
também em pdf para o e-mail pgac@usp.br).

1.6.2 Curso de Doutorado Direto
I. Ficha de inscrição digitada e assinada (disponível no local 

de inscrição e no site da FCF);
II. Cópia simples e legível da certidão de nascimento ou da 

certidão de casamento;
III. Cópia simples e legível da cédula de identidade ou 

passaporte válido;
IV. Cópia simples e legível do cartão de cadastro de pessoa 

física (CPF);
V. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CPF 

no link da Receita Federal - http://www.receita.fazenda.gov.br/
Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp;

VI. Cópia simples e legível do título de eleitor e do compro-
vante da última eleição;

VII. Cópia simples e legível do certificado militar (para 
homens);

VIII. Fotografia padrão 3X4 recente;
IX. Cópia simples e legível do diploma de graduação ou do 

certificado de conclusão do curso de graduação, ou atestado de 
Conclusão do Curso Graduação, ou Diploma do Curso Superior 
de Graduação (cópia simples), ou atestado de matrícula no 
último semestre letivo do Curso de Graduação;

X. Currículo Lattes (http://www.cnpq.br);
XI. Carta de aceite do potencial orientador em formulário 

próprio (disponível na página da FCF na internet ou no serviço 
de pós-graduação);

XII. Projeto de Pesquisa elaborado pelo candidato, com anu-
ência do potencial orientador credenciado no Programa (enviar 
também em pdf para o e-mail pgac@usp.br).

1.7 Validade do resultado do processo seletivo: 180 dias 
contados da data de inscrição.

1.8 Orientadores credenciados:
Consulta através da página do Programa: http://www.fcf.

usp.br/departamentos/subpagina.php?menu=17&pagina=31&s
ubpagina=292&departamento=2

na Rua Maria Paula, 172, 3.º andar, Bela Vista, nesta Capital, na 
sala de audiências da Procuradoria de Procedimentos Disciplina-
res, sob a presidência do Dr. GERALDO HORIKAWA, Procurador 
do Estado, foi realizada a audiência de instrução, por meio de 
gravação de imagem e áudio, registrado em sistema eletrônico, 
constante nos autos em mídia CD/DVD RW. Apregoadas as par-
tes, AUSENTE o(a) indiciado(a) ALMIR FERNANDES DA CUNHA 
JÚNIOR. PRESENTE(S) a(s) Testemunha(s) da Administração 
Sr(a)s. ANA PAULA DA SILVA, GEOVANNA SOUZA FERREIRA DA 
SILVA. AUSENTE a Testemunha da Administração Sr(a)s. REBEC-
CA BARBOSA BRAUM. AUSENTE o(a) advogado(a) de defesa 
Dr(a). ELISEU ROSENDO NUNEZ VICIANA – O.A.B./SP – 103.791. 
PRESENTE o advogado “ad hoc” Dra. Lea Oliveira Mendes – 
O.A.B./SP – 319.137. Pelo presidente foi dito que: o advogado 
constituído foi cientificado da data da audiência às fls. 81, não 
compareceu para a oitiva das testemunhas. O presente ato foi 
realizado com advogado de defesa “ad hoc” Dra. Lea Oliveira 
Mendes – O.A.B./SP – 319.137. Notifique-se a testemunha 
Rebecca Barbosa Braum (aluna), por AR/MP no endereço que 
consta de fls. 34, para o dia 31-10-2019 às 09h. Publique-se.

DR. ELISEU ROSENDO NUÑEZ VICIANA – OAB/SP 103.791
SECRETARIA DA SAÚDE
Intimações
PROCESSO SS/GS 001.0707.000161/2017 – GDOC – 

1000726-359183/2017
Indiciado: V.N.V.
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. 202 verso, a saber: Vistos. Defiro. Intime-se com urgência. 
Publique-se

DRA. MARIA ANGELICA MASS GONZALEZ – OAB/SP 
240.859

PROCESSO SS/GS 001.0707.000380/2016 – GDOC – 
1000726-1170929/2016

Indiciado: V.N.V.
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. 217 verso, a saber: Vistos. Defiro. Intime-se com urgência. 
Publique-se

DRA. MARIA ANGELICA MASS GONZALEZ – OAB/SP 
240.859

PROCESSO SS/GS 001.0707.000451/2016 – GDOC – 
1000726-1170838/2016

Indiciado: V.N.V.
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. 218 verso, a saber: Vistos. Defiro. Intime-se com urgência. 
Publique-se

DRA. MARIA ANGELICA MASS GONZALEZ – OAB/SP 
240.859

PROCESSO SS/GS 001.0125.001118/2013 – GDOC – 
1000726-394599/2015

Indiciado: F.A.D.
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. 255, a saber: Converto o julgamento em diligência. Oficie-
-se ao Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha para que seja 
fornecida a ficha funcional e o registro de frequência da acusada 
no período de 2015 até a presente data. Oficie-se ao superior 
hierárquico da acusada para que este preste informações a 
respeito de eventual realização de perícia de oficio no mesmo 
período, tendo em vista o histórico da acusada e as tentativas 
anteriores nesse sentido. Intime-se a defesa (fls. 84). Publique-
-se. Cumpra-se.

DRA. SUZANA FRANCELINA DE CAMARGO SEIXAS – OAB/
SP 353.768

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Intimações
PROCESSO DETRAN 534931/2019 – GDOC – 1000726-

1634580/2012
Indiciado: A.P.A, e outro.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 11ª 

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. 443, a saber: Hoje comigo, cumprido o item 1 do despacho 
de fl. 439. Dê-se o prazo de 05 (cinco) dias para ciência das 
Dignas Defesas dos documentos juntados às fls. 439/442. Após, 
retornem os Autos conclusos para, em sendo o caso, encerrar-se 
a instrução e abrir prazo para as Alegações Finais. Publique-se. 
Intime-se. Cumpra-se.

DR. MARCELO ANTUNES BATISTA – OAB/SP 98.531
DRA. CLAUDIA HIROMI GOTO FOSOKAWA – OAB/SP 

256.396
DRA. CAROLINE APARECIDA CRUZ ENGELENDER – OAB/

SP 245.992
DR. VALTER AUGUSTO FERREIRA – OAB/SP 99.709
DRA. ROSA MARIA FERREIRA – OAB/SP 311.168
PROCESSO DETRAN 022671-8/2014 – GDOC – 1000726-

567943/2014
Indiciado: M.M.S, e outros.
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 des-
pacho de fls. 793, a saber: A co-indiciada, Jéssica, foi intimada 
pessoalmente a constituir novo defensor no prazo de cinco dias, 
sob pena de nomeação de advogado credenciado (fls. 789/790), 
quedando-se inerte. Assim, nomeio a advogada credenciada 
Dra. Denise Kaltner, OAB/SP 351520, para acompanhamento dos 
autos, devendo apresentar alegações finais no prazo de 07 dias. 
Publique-se. Cumpra-se.

DR. JOAQUIM HENRIQUE APARECIDO DA COSTA FERNAN-
DES – OAB/SP 142.187

DRA. THAYS BARRETO - OAB/SP 319.827
DRA. VIVIAN HUBAIKA – OAB/SP 083.790
DR. EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI – OAB/SP 

127.964
DR. ALEX SANDRO ORCHSENDORF – OAB/SP 162.430
DR. HENRIQUE PEREZ ESTEVES – OAB/SP 235.827
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Intimação
PROCESSO SDS 315/2018 – GDOC – 1000726-691551/2018
Indiciado: A.M.C.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 

11ª 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. 242, a saber: Aos cinco dias do mês de agosto de 2019, 
às 13h30, nesta cidade de São Paulo, na sala de audiência da 
Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, situada na Rua 
Maria Paula, 172 – Bela Vista, sob a Presidência do Procurador 
do Estado, Dr. Alberto Cuenca Sabin Casal, foi realizada a audi-
ência de interrogatório nos autos da Sindicância em epígrafe. 
Apregoadas as partes, presente o acusado Abrahão Mendes 
Carvalho, desacompanhado de defensor, tendo sido nomeada 
para acompanhar o ato a Dra. Letícia Alves Bueno Pereira, OAB/
SP 389.246. Nos termos da Ordem de Serviço 003/18 (Procura-
doria de Procedimentos Disciplinares), o presente interrogatório 
será realizado por meio de gravação de imagem e áudio. Em 
razão do credenciamento de Advogados realizado no Processo 

DR. BRUNO HENRIQUE SILVESTRIN DELFINO – OAB/SP 
164.977

PROCESSO SE/GS 1878690/2018 – GDOC – 1000726-
753059/2018

Indiciado: J.A.Z.
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 despacho de 
fls. 156, a saber: Ciente, junte-se aos autos cópias dos laudos 
periciais enviados pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal do Foro de 
Mogi Mirim, mantendo a documentação em envelope próprio, 
devidamente lacrado, para observância do segredo de justiça 
e consulta exclusivamente pelo interessado e o patrono. Não 
havendo mais provas a produzir, declaro encerrada a instrução. 
Intime-se o Dr, Alison Roberto da Silva, OAB/SP 198.669, nos 
termos do art. 292 da Lei 10.261/68, para apresentação em 
07(sete) dias das alegações finais, facultando-lhe vista dos 
autos, podendo nelas se manifestar sobre a referida documen-
tação enviada pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal do Foro de 
Mogi Mirim.

DR. ALISON ALBERTO DA SILVA – OAB/SP 198.669
PROCESSO SE/GS 2455/2017 – GDOC – 1000726-

983008/2017
Indiciado: A.R.S.
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 despacho de 
fls. 189, a saber: Ciente, junte-se aos autos cópias do Inquérito 
Policial 302/2017, enviadas pelo Sr. Delegado de Polícia do 
município de José Bonifácio, intimando-se a Dra. Thaís Minke 
Maron, OAB/SP 267.825, para ciência e eventual manifestação, 
no prazo de 05(cinco) dias

DRA. THAIS MINKE MARON – OAB/SP 267.825
PROCESSO SE/GS 2679/2017 – GDOC – 1000726-

1088150/2017
Indiciado: A.C.S.
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. 132, a saber: Aos cinco dias do mês de agosto de 2019, às 
14h30, na sala de audiências da 2ª Unidade da Procuradoria de 
Procedimentos Disciplinares, sob a Presidência do Procurador 
do Estado, Dr. Ricardo Kendy Yoshinaga, ausentes a indiciada e 
seu defensor constituído, foi realizada a audiência para oitiva de 
testemunha arrolada pela Administração, cujos depoimento foi 
colhido por meio de gravação de imagem e áudio. Acompanhou 
a audiência na condição de defensora “ad hoc” a Drª. Fernan-
da Omena Sanches, OAB/SP 230.080. Ausente a testemunha 
Daniela Rezende Campreguer de Oliveira, tendo a Administração 
desistido de sua oitiva. Encerrada a oitiva, pela Presidência foi 
deliberado o seguinte: 1 – Em decorrência da presente audiência 
ter sido realizada por intermédio de recursos audiovisuais, deve-
rá a Assistência providenciar a gravação de um DVD e sua jun-
tada aos autos; 2 – Fica designado o dia 05-11-2019, às 15h30, 
para audiência de oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, 
que deverão comparecer independentemente de notificação, 
nos termos do art. 287 da Lei 10.261/68; 3- Expeça-se ofício 
ao “Colégio Cultura, Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Médio” (fls.3) para que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe 
cópia de folhas de frequência da indiciada referentes aos dias 4 
a 8 de abril de 2017; 4- Intime-se a defesa da indiciada mediante 
publicação no Diário Oficial.

DR. ANGELO VITOR BARROS DIOGO – OAB/SP 129.195
PROCESSO SE/GS 2096/2016 – GDOC – 1000726-

358097/2016
Indiciado: S.F.S.
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. 
90, a saber: Recebo a defesa prévia de fls. 89, com indicação de 
01 (uma) testemunha. Previamente à análise do pedido da prova 
oral, esclareça a defesa sua necessidade e pertinência no prazo 
de 7 (sete) dias. Em se tratando de testemunha de antecedentes, 
a oitiva deverá ser substituída pela apresentação de declarações, 
nos termos do art. 283, § 2º. do Estatuto. Intime-se a defesa (fls. 
86). Publique-se.

DR. VINICIUS LEONARDO LOURENÇO – OAB/SP 396.888
PROCESSO SE/GS 1936/2017 – GDOC – 1000726-

652597/2017
Indiciado: J.F.I.
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 despacho de 
fls. 122, a saber: Ciente, junte-se. Quanto ao pleito formulado 
pelo indiciado, cabe realçar, que no presente feito observa-
-se rigorosamente o quanto previsto nos arts. 5º, inciso LV da 
Constituição Federal e 268, da Lei 10.261/68, no que tange à 
aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, 
relembrando-se que o d. patrono do acusado participou com ele 
da audiência de interrogatório, aguardando-se, na oportunidade 
a designação de data, da qual terá ciência prévia, para colheita 
dos depoimentos dos informantes, arrolados às fls. 94, por carta 
precatória, junto à d. Procuradoria Regional de Sorocaba. 
Intime-se o Dr, Felipe Silveira Queiroz, OAB/SP n167 281.358 
quanto ao teor do presente despacho.

DR. FELIPE SILVEIRA QUEIROZ - OAB/SP 281.358
PROCESSO SE/GS 3488/2014 – GDOC – 1000726-

786705/2014
Indiciado: K.L.B.
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. 294, a saber: Recebo o laudo médico, juntado às fls. 288/289. 
Também juntados aos autos os seguintes documentos: cópia 
do cadastro funcional (fls. 286), FAI atualizada (fls. 291/292) e 
pesquisa GDOC (fls. 293). Intime-se a defesa (fls. 87) para ciência 
dos documentos juntados e para que, querendo, complemente 
as alegações finais – juntadas às fls. 234/250, no prazo de 05 
(cinco) dias. Publique-se.

DRA. CHRISTIANE TORTURELLO – OAB/SP 176.823
PROCESSO SE/GS 630936/2019 – GDOC – 1000726-

185869/2018
Indiciado: C.A.F.V.
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. 102, a saber: Recebo os documentos de fls. 87/101, encami-
nhados pela origem em atendimento ao despacho de fls. 84. Não 
havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a 
instrução. Intime-se a d. defesa para apresente alegações finais 
no prazo legal. Publique-se.

DR. FERNANDO ANTONIO DE CAMPOS – OAB/SP 66.916
DRA. MARIA LUISA GOMES PAVONE DE CAMPOS – OAB/

SP 71.229
PROCESSO SE/GS 1047/2018 – GDOC – 1000726-

282695/2018
Indiciado: A.F.C.J.
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. 103, a saber: Aos 06 dias do mês de agosto de 2019, às 10h, 

– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls. 90, a saber: Recebo os documentos de fls. 83/89, encaminha-
dos pela origem em atendimento ao despacho de fls. 81. Não 
havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a 
instrução. Intime-se a d. defesa para apresente alegações finais 
no prazo legal. Publique-se.

DRA. VANESSA CAMPOS AMARO – OAB/SP 181.539
PROCESSO SAP/GS 1688/2016 – GDOC – 1000726-

1190033/2016
Indiciado: H.B.N, e outros.
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. 4927, a saber: Tendo em vista a complexidade dos fatos apu-
rados e a pluralidade de indiciados e defensores, concedo prazo 
sucessivo de sete dias, a começar pelo Dr. Guilherme P.G.Ruiz 
Martins, OAB/SP 246.697; após Dra. Mônica Fraissat Ramalho, 
OAB/SP 85.174; após Dra. Rosemeire Fontana, OAB/SP 141.751 
e por último Dra. Fernanda Glasherster Birke, OAB/SP 113.778.

DR. GUILHERME PEREIRA GONZALEZ RUIZ MARTINS – 
OAB/SP 246.697

DRA. MONICA FRAISSAT RAMALHO – OAB/SP 85.174
DRA. ROSEMEIRE FONTANA – OAB/SP 141.751
DRA. FERNANDA GLASHERSTER BIRKE – OAB/SP 113.778
PROCESSO SAP/GS 1074/2017 – GDOC – 1000726-

698991/2017
Indiciado: M.R.S.V, e outros.
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. 400, a saber: Embora devidamente citado por AR/MP, 
conforme encartado às fls. 399, o indiciado não compareceu a 
esta Unidade, para ser interrogado, tampouco apresentou por 
si ou por outrem justificativa plausível. Dessa forma decreto 
a sua REVELIA, nos termos no artigo 280 da Lei 10.261/68, 
prosseguindo-se nos demais atos e termos no processo. Nomeio 
para o indiciado o nobre advogado integrante da advocacia 
dativa desta Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, com 
fundamento no artigo 281 do Estatuto do Servidor Público, da 
qual faz parte o Dr. Antonio Sérgio Monteiro Fernandes, OAB/
SP 122.131. Intime-se o defensor ora nomeado, pela Imprensa 
Oficial, para apresentar Defesa Prévia, nos termos no artigo 283, 
caput, do Estatuto mencionado. Publique-se. Cumpra-se.

DR. ANTONIO SERGIO MONTEIRO FERNANDES – OAB/
SP 122.131

DRA. ADRIELLE VARGAS DA SILVA – OAB/SP 407.505
DR. RICHARD HARRYS BUENO CAMARGO – OAB/SP 

407.114
DR. LUCAS GOMES GONÇALVES – OAB/SP 112.348
PROCESSO SAP/GS 138/2019 – GDOC – 1000726-

130802/2019
Indiciado: P.L.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. 83, a saber: Regularmente intimado (fls. 81), o defensor 
constituído deixou novamente de apresentar alegações finais, 
conforme certidão de fls. 82. Assim, para que se evite qualquer 
prejuízo ao indiciado, deverá ser ele cientificado da inércia de 
seu defensor. Caso não indique outro defensor no prazo de 7 
(sete) dias, será nomeado advogado dativo para a prática do 
ato nos termos do artigo 292, parágrafo único da Lei 10.261/68. 
Intime-se o indiciado. Publique-se.

DR. DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA – OAB/SP 238.982
PROCESSO SAP/GS 363/2017 – GDOC – 1000726-

248964/2017
Indiciado: R.H.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. 
101, a saber: Após ser cientificado de seu direito de permanecer 
calado, previsto no artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal, e 
no artigo 186, do Código de Processo Penal, tendo antes se 
entrevistado com o Defensor, Dr. Demetrio Vieira Dantas, OAB/
SP 403.669; Para acompanhar o ato foi nomeado, como “ad 
hoc”, o Dr. Demetrio Vieira Dantas, OAB/SP 403.669, tendo sido 
nomeado para a respectiva Defesa Dativa o Dr. André Man Li, 
OAB/SP 328.365, e-mail: andremanli@adv.oabsp.org.br, telefone 
nº (11) 3228-5309 e (11) 98398-1640, ficando o acusado ciente 
que este profissional lhe patrocinará neste expediente discipli-
nar, recebendo, para tanto, neste momento, a cópia deste termo; 
Nos termos da Ordem de Serviço 003/18, desta Procuradoria de 
Procedimentos Disciplinares, o presente interrogatório foi reali-
zado por meio de gravação de imagem e áudio; Em decorrência 
do presente interrogatório ter sido realizado por intermédio 
de recursos audiovisuais, deverá a Assistência providenciar a 
gravação de um DVD, o qual deverá ser anexado aos autos; 
Tempo de gravação: 08 (oito) minutos e 26 (vinte e seis) segun-
dos; Intime-se o defensor ora nomeado, via Imprensa Oficial, 
para que apresente a Defesa Prévia no prazo legal de 03 (três) 
dias; Dispenso o acusado do comparecimento aos demais atos 
processuais; Após, conclusos para deliberação;

DR. ANDRÉ MAN LI - OAB/SP 328.365
PROCESSO SAP/GS 1061/2017 – GDOC – 1000726-

679603/2017
Indiciado: D.L.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. 
113, a saber: Embora o acusado Deibdy Lopes dos Santos tenha 
sido citado pelo regular Edital de fls. 108, ele não compareceu 
a esta Unidade para ser interrogado, tampouco apresentou por 
si, ou, por outrem, qualquer justificativa; Registre-se ainda, que 
se tentou a localização pessoal do acusado, mas não se logrou 
êxito, uma vez que o AR/MP ostenta 03 (três) vezes "ausente" 
(fls. 112); Dessa forma, decreto a sua REVELIA, nos termos do 
artigo 280, da Lei 10.261/68, prosseguindo-se nos demais atos e 
termos no processo; Nomeio para o acusado o Nobre Defensor 
Dativo Credenciado, Dr. Leonardo Luis Dias, OAB/SP 397.568, 
observando-se que, a nomeação ocorrerá, exclusivamente, no 
âmbito deste Órgão Disciplinar; Intime-se, via D.O, a Nobre 
Defesa Dativa Credenciada, para a oferta da Defesa Prévia, no 
prazo legal de 03 (três) dias, nos termos do artigo 283, “caput”, 
do Estatuto mencionado; Após, conclusos para deliberação.

DR. LEONARDO LUIS DIAS – OAB/SP 397.568
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Intimações
PROCESSO SE/GS 0130/2015 – GDOC – 1000726-

37499/2015
Indiciado: H.M.A.
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. 
105, a saber: Realizado o interrogatório do indiciado e decorrido 
o prazo previsto no art.283 da Lei 10.261/68 sem manifestação, 
determino o prosseguimento da instrução processual, designan-
do o dia 07-11-2019, às 15h30, para realização de audiência 
objetivando a oitiva de informante e testemunhas arroladas pela 
Administração, que deverão ser notificadas. A audiência ocorrerá 
na sede desta Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, situ-
ada na Rua Maria Paula, 172, São Paulo/SP. Intime-se a defesa 
mediante publicação no Diário Oficial.

Usuário
Realce
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 UNIDADE DE COMUNICAÇÃO

 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE 
COMUNICAÇÃO
 UNIDADE DE COMUNICAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO
PROCESSO SPdoc–94.934/2017
CONCORRÊNCIA Nº 03/2017
CONTRATO Nº 03/2018
CONTRATANTE – Secretaria de Governo-Unidade de Comu-

nicação
CONTRATADA – In Press Assessoria de Imprensa e Comuni-

cação Estratégica Ltda.
OBJETO – prorrogação da vigência do contrato de prestação 

de serviços de assessoria de imprensa
VALOR TOTAL – R$ 3.369.489,00
CLASSIFICAÇÃO DE RECURSOS – 339035 – 

04.122.2825.5344.0000
RESOLUÇÃO PGE 23/2015 de 12/11/2015
VIGÊNCIA - 02/08/2019 A 01/11/2020
DATA DA ASSINATURA – 31/07/2019

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE 
SÃO PAULO

 RETIFICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE 01/08/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019
PROCESSO Nº 032.634/2019
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados na 

área de tecnologia da informação, compreendendo a sustenta-
ção, desenvolvimento, implantação e execução continuada de 
serviços de manutenção de sistemas de informações da ARTESP.

RETIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL – TERMO DE REFE-
RÊNCIA

Item 10. SERVIÇOS DO LOTE ÚNICO
Onde se lê:
10.6. A prestação dos serviços especificados em Ordens de 

Serviços com produtos específicos – subitens Erro! Fonte de refe-
rência não encontrada. e 10.4 que poderá ser executada local e 
remotamente, dependerá de análise das condições para a exe-
cução e entrega detalhadas e negociadas entre a CONTRATADA 
e a CONTRATANTE de forma a ser mais conveniente e eficiente 
a sua execução. Sendo a prestação remota, não implicará em 
ônus adicional à CONTRATANTE e não deverá afetar as regras e 
metodologia da contagem de prazos para os indicadores fixados 
em Acordo de Níveis Mínimos de Serviço – ANEXO II DO TERMO 
DE REFERÊNCIA – ACORDO NÍVEIS SERVIÇO;

Leia-se:
10.6. A prestação dos serviços especificados em Ordens 

de Serviços com produtos específicos – subitens 10.2 e 10.4 
que poderá ser executada local e remotamente, dependerá de 
análise das condições para a execução e entrega detalhadas e 
negociadas entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE de forma 
a ser mais conveniente e eficiente a sua execução. Sendo a pres-
tação remota, não implicará em ônus adicional à CONTRATANTE 
e não deverá afetar as regras e metodologia da contagem de 
prazos para os indicadores fixados em Acordo de Níveis Mínimos 
de Serviço – ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA – ACORDO 
NÍVEIS SERVIÇO;

RETIFICAÇÃO DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA – 
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Item 1. SERVIÇO 1 - DESENVOLVIMENTO E MANUTEN-
ÇÃO EVOLUTIVA, CORRETIVA, ADAPTATIVA, PREVENTIVA E 
PERFECTIVA de Sistemas em MULTIPLATAFORMA, SERVIÇO 2 - 
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, CORRETIVA, 
ADAPTATIVA, PREVENTIVA E PERFECTIVA de Sistema ERP SAP.

Onde se lê:
1.11.3. A CONTRATADA será notificada pela ARTESP com, 

pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência, sobre a implanta-
ção de eventual software ou sistema de informações que deva 
ser sustentado no âmbito de SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS EM 
MULTIPLATAFORMA de tal forma que a CONTRATADA possa 
se preparar para prestar os serviços conforme descrito no item 
Erro! Fonte de referência não encontrada.;

1.14.6. A CONTRATADA será notificada pela ARTESP, com 
pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência, sobre a implanta-
ção de um eventual novo módulo que deva ser sustentado no 
âmbito de SUSTENTAÇÃO ERP SAP de tal forma que a CON-
TRATADA possa se preparar para prestar os serviços conforme 
descrito no item Erro! Fonte de referência não encontrada..

Leia-se:
1.11.3. A CONTRATADA será notificada pela ARTESP com, 

pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência, sobre a implanta-
ção de eventual software ou sistema de informações que deva 
ser sustentado no âmbito de SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS EM 
MULTIPLATAFORMA de tal forma que a CONTRATADA possa se 
preparar para prestar os serviços conforme descrito no item 2;

1.14.6. A CONTRATADA será notificada pela ARTESP, com 
pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência, sobre a implanta-
ção de um eventual novo módulo que deva ser sustentado no 
âmbito de SUSTENTAÇÃO ERP SAP de tal forma que a CON-
TRATADA possa se preparar para prestar os serviços conforme 
descrito no item 2.

Item 5. PERFIS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS
Onde se lê:
5.3.2. Deverá apresentar o conjunto de Certificações e/ou 

comprovação de experiência apresentadas para cobrir todas as 
competências acima descritas nos itens Erro! Fonte de referência 
não encontrada., Erro! Fonte de referência não encontrada., 
sendo que um profissional poderá apresentar mais de uma 
certificação e isso será considerado para atendimento deste 
requisito;

5.6.3. Para a sustentação do SISTEMA ERP SAP, a CONTRA-
TADA deverá apresentar o conjunto de Certificações dos seus 
profissionais, que deverá cobrir todos os módulos descritos nos 
itens Erro! Fonte de referência não encontrada., Erro! Fonte 
de referência não encontrada., Erro! Fonte de referência não 
encontrada. e Erro! Fonte de referência não encontrada., sendo 
que um profissional poderá apresentar mais de uma certificação;

5.6.4. Para os profissionais certificados para a prestação 
dos serviços para o SISTEMA ERP SAP deverão atender aos 
requisitos descritos nos itens Erro! Fonte de referência não 
encontrada., Erro! Fonte de referência não encontrada., Erro! 
Fonte de referência não encontrada., Erro! Fonte de referência 
não encontrada., Erro! Fonte de referência não encontrada., 
Erro! Fonte de referência não encontrada., e Erro! Fonte de 
referência não encontrada..

Leia-se:
5.3.2. Deverá apresentar o conjunto de Certificações e/ou 

comprovação de experiência apresentadas para cobrir todas as 
competências acima descritas nos itens 5.2, 5.3, sendo que um 
profissional poderá apresentar mais de uma certificação e isso 
será considerado para atendimento deste requisito;

5.6.3. Para a sustentação do SISTEMA ERP SAP, a CON-
TRATADA deverá apresentar o conjunto de Certificações dos 
seus profissionais, que deverá cobrir todos os módulos descritos 
nos itens 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 e 5.5.4, sendo que um profissional 
poderá apresentar mais de uma certificação;

5.6.4. Para os profissionais certificados para a prestação dos 
serviços para o SISTEMA ERP SAP deverão atender aos requisitos 
descritos nos itens 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7 e 5.3.8.

 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGA-
DOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO – ARTESP.

Extrato de Termo Aditivo e Modificativo
CONTRATO Nº: 0358/ARTESP/2017.
CONTRATANTE: ARTESP

UNESP – ILHA SOLTEIRA – FE
CNPJ - 48031918/0015-20
Banco do Brasil
Banco 001, Agência 2833-9, Conta-Corrente 107.538-1
OBS.: Não será aceito Comprovante de entrega de envelope 

emitido em caixa eletrônico
2.3 Encaminhamento dos documentos relacionados abaixo 

até 12-08-2019.
III – DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ANÁLISE DO CAN-

DIDATO
Além de efetuar a inscrição on-line, o candidato, obriga-

toriamente, deverá encaminhar a documentação abaixo na 
seguinte ordem:

Comprovante de que foi aprovado no âmbito da UNESP 
(Edital PROPG 05/2019) na segunda etapa do processo de sele-
ção de bolsistas ao nível de Doutorado, com base na chamada 
pública CNPq 23/2018 Programa Doutorado Acadêmico para 
Inovação – DAI;

Cópia da Ficha de Conferência (emitida pelo sistema após 
a inscrição online);

Cópia do Comprovante de Inscrição (emitido pelo sistema 
após a inscrição online);

Comprovante do pagamento (original) da taxa de inscrição.
Cópia do Histórico Escolar da Graduação;
Curriculum Vitae na Plataforma Lattes, (impresso) - cadas-

trar no site do CNPq (http://lattes.cnpq.br);
Tabela de Pontuação Curricular (Anexo 1) com cópia dos 

documentos comprobatórios, organizados de acordo com a 
referida tabela.

Plano de estudo (sucinto) contendo a descrição do trabalho 
de pesquisa que gostaria de desenvolver e eventual contato com 
orientador do programa de pós-graduação.

Obs.: Os documentos não devem ser encadernados ou 
grampeados.

IV – LOCAL DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
a) Protocolar na Seção Técnica de Comunicação da FEIS - 

UNESP – CÂMPUS DE ILHA SOLTEIRA.
Horário: das 9h às 12h e das 14h às 16h
Data Limite para entrega: Até às 16h de 12-08-2019
V – DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS
1. Período de inscrição: 07-08-2019 a 12-08-2019
2. Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas: até 

14-08-2019.
3. Seleção: 14 a 16-08-2019.
4. Critérios para a Seleção de Candidatos:
4.1 Análise de curriculum;
4.2 Análise do plano de estudo;
5. Resultado Final: 16-08-2019 (Divulgação somente no site)
VI - MATRÍCULA - ON LINE
Período: 19 a 22-08-2018
A matrícula é obrigatória, online, através do link: https://

sistemas.unesp.br/sentinela/login.open.action, clicando no menu 
do lado esquerdo “Recuperar Senha” e está condicionada a 
entrega dos documentos abaixo, na Seção Técnica de Pós-
-Graduação, até 13-09-2018.

Cópia do Diploma da Graduação ou um documento que 
comprove a data provável de conclusão da Graduação;

1 foto 3x4
Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Cópia dos documentos pessoais: RG, CPF, Título Eleitoral 

e Reservista;
Aceite de Orientação (Modelo)
VII – DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. Efetuada a inscrição, o candidato deverá acompanhar o 

andamento através do link: https://sistemas.unesp.br/posgradu-
acao/publico/inscricao.login.action. Somente poderá participar 
do processo seletivo o candidato cuja inscrição foi deferida.

2. O candidato, no momento da inscrição, concorda total-
mente com os termos desse comunicado/edital.

3. Não haverá isenção ou devolução do valor da taxa de 
inscrição, seja qual for o motivo alegado.

4. A Faculdade de Engenharia - UNESP - Campus de Ilha Sol-
teira não se responsabiliza por solicitação de inscrição não rece-
bida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas 
de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados. O descumprimento das instruções para 
inscrição via internet implicará a não efetivação da inscrição.

5. O candidato que não possuir diploma ou documento 
equivalente de conclusão de curso de nível superior poderá se 
inscrever condicionalmente, desde que apresente, até a data 
fixada no Edital, documento da Instituição de Ensino atestando 
quando poderá concluí-lo (artigo 12 do Regimento Geral da 
Pós-Graduação da UNESP).

6. O Conselho do Programa Pós-Graduação recomenda que 
os candidatos entrem em contato com o(s) professor(es) de seu 
interesse, visando obter informações adicionais referentes ao 
plano de trabalho. No entanto o eventual contato anterior com 
o professor do corpo docente não garante vaga como aluno 
regular do programa nem define uma relação de orientação 
reconhecida legalmente.

7. O prazo para interposição de recurso será de 3 dias úteis 
contados a partir da divulgação do resultado. O candidato deve-
rá protocolar a interposição na Seção Técnica de Comunicação 
da FEIS - UNESP – CÂMPUS DE ILHA SOLTEIRA

8. Os candidatos não aprovados poderão retirar a documen-
tação entregue na Seção de Pós-graduação, no período de 09 a 
20-09-2019. Após a referida data, os mesmos serão incinerados.

VIII - OUTRAS INFORMAÇÕES:
Seção Técnica de Pós-Graduação da Faculdade de Enge-

nharia – UNESP pelo telefone (18) 3743-1077 ou 3743-1902 ou 
e-mail stpg@adm.feis.unesp.br.

Site do programa: http://www.feis.unesp.br/#!/ppgee (Edital 5)

 Negócios Públicos
 GOVERNO

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Departamento de Administração
 SECRETARIA DE GOVERNO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
CENTRO DE SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CON-

TRATOS
Encontra-se aberta na SECRETARIA DE GOVERNO a lici-

tação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 30/2019, objeti-
vando a contratação de serviços de manutenção, conservação 
e assistência técnica de 02 (dois) elevadores de passageiros de 
fabricação Otis, instalados no Palácio dos Bandeirantes, sito na 
Avenida Morumbi, 4.500, nesta Capital, conforme especificações 
técnicas constantes do termo de referência, que integra o edital 
como Anexo I.

A data do início do prazo para o envio da proposta eletrô-
nica será no dia 08/08/2019 e a abertura da sessão para o dia 
20/08/2019 às 10h, no Palácio dos Bandeirantes.

O Edital na íntegra encontra-se no endereço eletrônico 
www.bec.sp.gov.br ou poderá ser retirado na Avenida Morumbi, 
nº 4.500, sala 15 - térreo, nesta Capital, das 9h às 17h.

As informações também estarão disponíveis no sítio www.
imprensaoficial.com.br, opção “negócios públicos” ou pelo tele-
fone (11) 2193-8159/8255.

respectivo curso. Ao aluno estrangeiro que demonstrar a profi-
ciência em língua portuguesa no Mestrado, não será exigido o 
certificado para o Doutorado.

2.5 Com exceção do exame de proficiência em inglês, o 
processo de aplicação e avaliação das provas e a divulgação 
dos resultados são de responsabilidade da Comissão de Seleção 
indicada pela CCP.

2.6 Durante a realização das provas, não será permitido 
ao candidato utilizar aparelhos eletrônicos de qualquer espécie 
ou qualquer aparelho que possibilite a comunicação com o 
ambiente externo à sala de realização das provas, devendo os 
equipamentos serem desligados e entregues aos organizadores, 
sob pena de desclassificação e eliminação do processo seletivo.

Durante a realização das provas, não será permitida consul-
ta a fontes bibliográficas, comunicação entre os candidatos e a 
utilização de aparelhos eletrônicos, devendo os equipamentos 
serem desligados e entregues aos organizadores, sob pena de 
desclassificação e eliminação do processo seletivo.

3. INGRESSO PELO GRE
Como alternativa à Prova de Ingresso, o candidato pode 

realizar o GRE Subject Test na área de Biology. O GRE é oferecido 
em várias localizações nacionais e internacionais.

Para aceitação pelo GRE o aluno deverá ter aprovação no 
percentil 60 ou superior na área de Biologia. Para inscrição no 
programa, além de apresentar o resultado do teste, o aluno 
deverá apresentar projeto, juntamente com a carta de aceite 
do potencial orientador, para ser aprovado pela CCP antes da 
matrícula.

4. DOS RESULTADOS
A divulgação dos resultados será através de e-mail aos 

candidatos.
5. DA MATRÍCULA
5.1 Período de matrícula: durante a validade do processo 

seletivo.
5.2 Horário da matrícula: das 14h às 17h.
5.3 Local da matrícula: Serviço de Pós-Graduação (SPG) 

da FCF/USP (Avenida Professor Lineu Prestes, 580, bloco 13 A, 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Cidade Universitária, São 
Paulo, São Paulo, CEP 05508-000).

5.4 Documentação para matrícula:
I. Requerimento de primeira matrícula (disponí-

vel no link: http://www.fcf.usp.br/pos-graduacao/pagina.
php?menu=93&pagina=699), assinado pelo orientador e pelo 
candidato;

II. Cópia simples e legível do diploma devidamente regis-
trado, ou histórico escolar completo ou certificado com a data 
de outorga do grau obtido em curso de Graduação oficialmente 
reconhecido (caso não tenha concluído no ato da inscrição);

III. Cópia simples e legível do certificado de conclusão de 
mestrado homologado, de curso reconhecido pela CAPES (para 
matrícula no curso de Doutorado com título de Mestre) (caso 
não tenha concluído no ato da inscrição);

IV. Resultado da prova de proficiência;
V. No caso de candidatos estrangeiros, deverá ser apresen-

tada documentação emitida pela Polícia Federal do Brasil regu-
larizando a permanência no país na condição de aluno durante 
o período do curso de pós-graduação.

5.5 Bolsa de estudo: o ingresso no Programa de Pós-Gradu-
ação não implica compromisso de concessão de bolsa de estudo. 
A concessão de bolsa se dará por iniciativa e responsabilidade 
do Programa de Pós-Graduação, obedecendo à disponibilidade 
e os critérios determinados pelas agências de fomento e pela 
Comissão Gestora do Programa.

5.6 Nova matrícula: aluno desligado da pós-graduação na 
USP sem conclusão terá a efetivação da sua matrícula condi-
cionada a processo interno, na forma prevista no Regimento de 
Pós-Graduação da USP.

5.7 Aspectos éticos: os projetos que envolvam pessoas, 
animais ou organismos geneticamente modificados deverão 
ser objeto de análise e aprovação específica dos órgãos afeitos 
antes de serem iniciados.

5.8 Observações: Não serão emitidos documentos relativos 
às etapas do processo seletivo. Os casos omissos relativos à 
inscrição deverão ser apresentados à Presidência da CPG/FCF/
USP. Pedidos de revisão do resultado deverão ser encaminhados 
à CCP, e recursos à decisão da Comissão sobre os resultados 
do processo seletivo deverão ser apresentados na forma do 
Regimento da Pós-Graduação da USP.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

 REITORIA

 DIRETORIA EXECUTIVA DE 
ADMINISTRAÇÃO
 Diretoria Geral de Administração
 Divisão de Contratos
 Comunicado
Tem o presente a finalidade de comunicar a empresa 

ELISANGELA ROMEIRO FURLAN EPP que, em virtude da não 
interposição de recurso contra a penalidade de Impedimento de 
Licitar e Contratar com a Administração Pública pelo prazo de 
03 meses iniciado por não manter proposta no Pregão Eletrô-
nico PE DGA 874/2018, nos autos do processo 01-P-2504/2018 
(processo penalidade 01-P-2182/2019), por meio do Termo de 
Aplicação de Penalidade publicado no Diário Oficial do Estado 
(D.O.) em 11-05-2019, restou mantida a decisão administrativa 
que levou a efeito a sanção.

 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA
 Faculdade de Engenharia
 Comunicado
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Eletrica
Edital do Processo Seletivo para Ingresso no Curso de Dou-

torado, no 3° Trimestre do Ano Letivo de 2019, para Candidatos 
Aprovados no Processo Seletivo do Doutorado Acadêmico para 
Inovação (DAI) Da Unesp

A Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira – UNESP torna 
público que, no período de 07-08-2019 a 12-08-2019, estarão 
abertas as inscrições para o Processo Seletivo de candidatos 
a aluno regular, no curso de Doutorado do Programa de Pós-
-Graduação em Engenharia Elétrica (para os candidatos apro-
vados no processo seletivo do Doutorado Acadêmico da UNESP 
- Edital PROPG 05/2019), para ingresso no 3º trimestre de 2019, 
nos termos deste Edital.

I – DO NÚMERO DE VAGAS
Área de Conhecimento: Automação
Linhas de pesquisa: Controle Instrumentação Eletrônica e 

Sistemas de Energia Elétrica
Doutorado: 01 (uma) vaga
II – DAS INSCRIÇÕES
1. Período de inscrição: 07-08-2019 a 12-08-2019
2. As inscrições devem obedecer ao seguinte processo:
2.1 Preencher a INSCRIÇÃO ONLINE
OBS: - Não é necessária a indicação do orientador no ato 

da Inscrição.
2.2 Recolhimento da Taxa de inscrição no valor de R$ 70,00 

conforme abaixo:
a) Pessoalmente na Seção Técnica de Finanças, no horário 

das 10h às 12h e das 14h às 16h; ou
b) Depósito Bancário, Transferência ou DOC em nome de:

2. DAS PROVAS
Data para a realização das provas específicas: período de 23 

de setembro a 04-10-2019:
23/09/2019 – Prova escrita: das 9h às 13h (para os Cursos 

de Mestrado e Doutorado Direto).
24/09 a 04-10-2019 – Apresentação e defesa oral do proje-

to de pesquisa: das 8h às 18h.
As provas serão realizadas nas dependências da Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, situada 
à Av. Prof. Lineu Prestes 580, Cidade Universitária, Butantã, São 
Paulo, SP-CEP 05508-000. A convocação para as provas será 
feita via e-mail aos candidatos.

2.1 Curso de Mestrado:
a) Os candidatos serão avaliados, em caráter eliminatório, 

através de uma prova escrita (peso 4), de uma apresentação e 
defesa oral de seu projeto de pesquisa (peso 4) e do seu Currí-
culo Lattes (peso 2);

b) O aluno disporá de 10 a 20 minutos para a sua apre-
sentação oral inicial e a banca terá de 30 a 60 minutos para a 
arguição de cada candidato;

c) A banca examinadora será constituída por 3 (três) mem-
bros indicados pela CCP. A nota final será obtida através da 
média aritmética entre as notas dadas pelos 3 (três) membros 
da banca examinadora;

d) Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual 
ou superior a 7,0 (sete) em cada etapa do processo;

e) As provas não serão públicas.
2.2 Curso de Doutorado Direto:
a) Os candidatos serão avaliados, em caráter eliminatório, 

através de uma prova escrita (peso 2); do mérito, apresentação 
e defesa oral de seu projeto de pesquisa (peso 4) e do seu Cur-
rículo Lattes (peso 4);

b) O candidato disporá de 10 a 20 minutos para a sua 
apresentação oral inicial. Cada membro da banca disporá de 30 
a 60 minutos para a arguição de cada candidato;

c) A banca examinadora será constituída por 3 (três) mem-
bros indicados pela CCP. A nota final será obtida através da 
média aritmética entre as notas dadas pelos 3 (três) membros 
da banca examinadora;

d) Na análise do Currículo Lattes serão priorizados can-
didatos com participação em projetos de pesquisa, bolsas de 
iniciação científica anteriores, apresentação de trabalhos em 
eventos científicos, premiações, artigos publicados em periódi-
cos arbitrados e indexados em bases de dados internacionais;

e) Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual 
ou superior a 7,0 (sete) em cada etapa do processo;

f) As provas não serão públicas.
2.3 Prova escrita, Programa e Bibliografia (para os cursos 

de Mestrado e Doutorado Direto): A prova escrita consiste da 
interpretação de um artigo científico publicado em periódicos 
arbitrados e indexados em bases de dados internacionais em 
uma das áreas de atuação do Programa: Bioinformática, Biologia 
Celular, Biologia Molecular, Bioquímica Clínica, Citologia Clínica, 
Hematologia Clínica, Imunologia Clínica, Microbiologia Clínica, 
Micologia Clínica, Parasitologia Clínica, Toxicologia e Métodos 
Analíticos aplicados às Análises Clínicas e Toxicológicas. Serão 
selecionados artigos científicos publicados em inglês, que 
deverão ser lidos e interpretados pelo candidato em português, 
inglês ou espanhol. Esta avaliação não substitui o certificado de 
proficiência em inglês.

2.4 Proficiência em língua inglesa:
2.4.1 Serão aceitas as seguintes provas de proficiência em 

inglês, respeitadas as respectivas notas mínimas para ingresso 
no processo seletivo:

a) Curso de Mestrado:
I. Cultura Inglesa de São Paulo (http://www.culturaingle-

sasp.com.br)
Exame aplicado pelas Unidades Butantã e Pinheiros – SP. 

Pontuação/conceito mínimo: 5,0
II. Universidade de Cambridge (http://www.cambridgeesol.

org):
FCE - First Certificate in English. Pontuação/conceito míni-

mo: C
CAE - Certificate in Advanced English. Pontuação/conceito 

mínimo: C
CPE - Certificate of Proficiency in English. Pontuação/

conceito mínimo: C
III. IELTS - International English Language Testing System 

(http://www.britishcouncil.org/br)
Pontuação/conceito mínimo: 5,5
IV. TOEFL - Test of English as Foreign Language (http://

www.toefl.org):
IBT - Internet-based Test. Pontuação/conceito mínimo: 55
ITP (Paper) – Pontuação/conceito mínimo: 460 (B1)
V. BULATS - Business Language Test (http://www.toefl.org). 

Pontuação/conceito mínimo: Nível Intermediário.
VI. TEAP - Test of English for Academic Purposes, na área 

de Biológicas/Saúde, aplicado pela TESE Prime (http://www.
teseprime.org). Pontuação/conceito mínimo: 50 (B1)

VII. iTEP – International Test of English Proficiency (Acade-
mic Core/Academic Plus). Pontuação/conceito mínimo: 2,5 (B1)

b) Cursos de Doutorado Direto:
I. Cultura Inglesa de São Paulo (http://www.culturaingle-

sasp.com.br)
Exame aplicado pelas Unidades Butantã e Pinheiros, SP, 

para candidatos ao Doutorado.
Pontuação/conceito mínimo: 5,0
II. Universidade de Cambridge (http://www.cambridgeesol.

org):
FCE - First Certificate in English. Pontuação/conceito míni-

mo: B
CAE - Certificate in Advanced English. Pontuação/conceito 

mínimo: B
CPE - Certificate of Proficiency in English. Pontuação/

conceito mínimo: B
III. IELTS - International English Language Testing System 

(http://www.britishcouncil.org/br)
Pontuação/conceito mínimo: 6,0
IV. TOEFL - Test of English as Foreign Language (http://

www.toefl.org):
IBT - Internet-based Test. Pontuação/conceito mínimo: 70
ITP (Paper) – Pontuação/conceito mínimo: 543 (B2)
V. BULATS Business Language Test (http://www.toefl.org). 

Pontuação/conceito mínimo: Nível Intermediário Superior.
VI. WAP Plus - Writing and Listening for Academic Purposes, 

aplicado pela TESE Prime (http://www.teseprime.org). Pontua-
ção/conceito mínimo: 50 (B1)

VII. iTEP – International Test of English Proficiency (Acade-
mic Core/Academic Plus). Pontuação/conceito mínimo: 3,5 (B2)

2.4.2. A inscrição para os exames aplicados pela empresa 
TESE Prime, bem como a consulta à agenda de provas e localiza-
ção de Centros Autorizados TESE Prime, deverão ser feitas pelo 
site http://www.teseprime.org. Demais informações poderão ser 
obtidas pelo e-mail: contato@teseprime.org, ou pelos telefones: 
(16) 3967-6555/ 3967-8694 / 3235-5155 / 3235-4788;

2.4.3 A validade dos comprovantes de proficiência em 
inglês será de, no máximo, 5 anos até a data da inscrição;

2.4.4 Alunos cuja língua nativa/oficial seja inglesa, ou 
tenham realizado estágio, ou residido por pelo menos 6 meses 
em país de língua inglesa, estão dispensados do exame de 
proficiência, desde que apresentem comprovação das situações 
citadas.

2.4.5 Proficiência em língua portuguesa: Aos alunos estran-
geiros, além da proficiência em língua inglesa, é exigida também 
a proficiência em língua portuguesa, demonstrada por meio da 
aprovação no exame de qualificação. O aluno deverá demons-
trar a proficiência em língua portuguesa em até 15 (quinze) 
meses no curso de Mestrado e 24 (vinte e quatro) meses nos 
cursos de Doutorado Direto, contados a partir da matrícula no 
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