quinta-feira, 20 de maio de 2021
2. Mostrar-se flexível às mudanças e inovações pedagógicas;
3. Ter disponibilidade para desenvolver ações em diferentes
horários e dias da semana, de acordo com as especificidades do
posto de trabalho desta unidade escolar. Cumprir carga horária
de 40 horas semanais
4. Apresentar noções de informática (Word e Excel)
IV – Período de Inscrições: Entrega de Proposta de Trabalho
na Unidade Escolar:
Dias: 24/05, 25/05 e 26/05 de 2021 – das 10h às 14h, ou
envio de e-mail: e048197a@educacao.sp.gov.br, nas mesmas
datas.
V – Apresentação da Proposta de Trabalho Contendo:
1. Identificação completa incluindo descrição sucinta de sua
trajetória escolar e de formação, bem como suas experiências
profissionais;
2. Justificativas e resultados esperados, incluindo diagnóstico fundamentado por meios de resultados do Saresp ou de
outras avaliações externas, do segmento/nível no qual pretende
atuar;
3. Objetivos e descrições sintéticas das ações que pretende
desenvolver;
4. Proposta de avaliação e acompanhamento do projeto e
as estratégias para garantir o seu monitoramento e execução
com eficácia.
VI – Entrevista e Avaliação da Proposta de Trabalho:
1. A entrevista constará de apresentação pelo candidato
(a) do seu histórico profissional e da proposta para o posto de
trabalho, objeto de sua inscrição, à equipe gestora;
2. A entrevista será realizada no dia 28-05-2021 – das 10h
às 12h, de forma presencial, respeitando todos os protocolos do
decreto 64.959, de 04-05-2020, que dispõe sobre o uso geral
e obrigatório de máscaras de proteção facial no contexto da
pandemia da Covid-19 e dá medidas correlatas.
VII – Da Vaga Oferecida:
- 01 vaga para Professor Coordenador do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Comunicado
Credenciamento - atuação na Sala ou Ambiente de Leitura
O Diretor da EE Desembargador Affonso de Carvalho, em
Santo Antonio do Pinhal, nos termos da Res. SE 76, de 28 -122017 torna pública a abertura de inscrições para o processo de
credenciamento aos docentes interessados em atuar na Sala
de Leitura.
I- Do Local de Credenciamento:
Será oferecido credenciamento de Professor da Sala de
Leitura na EE Desembargador Affonso de Carvalho, Av. Antonio
Joaquim de Oliveira, 458, Centro – Santo Antonio do Pinhal.
II- Dos Requisitos:
São requisitos à seleção de docente para atuar nas salas ou
ambientes de leitura:
1- Ser portador de diploma de licenciatura plena com
vínculo com a Secretaria da Educação em qualquer dos campos
de atuação, observada, quanto à situação funcional, a seguinte
ordem de prioridade:
a) Docente readaptado;
b) Docente titular de cargo, na situação de adido, cumprindo
horas de permanência na composição da jornada de trabalho;
c) Docente ocupante de função-atividade, que esteja cumprindo horas de permanência correspondente à carga horária
mínima de 12 horas semanais.
O docente readaptado somente poderá ser incumbido do
gerenciamento de sala ou ambiente de leitura da unidade escolar de classificação, devendo, no caso de escola diversa, solicitar
previamente a mudança da sede de exercício, nos termos da
legislação pertinente.
2- Estar inscrito no processo anual de atribuição de classes
/ aulas e nos Projetos da Pasta.
III – Da Atribuição
As unidades escolares, que possuem salas ou ambientes de
leitura, contarão com professor responsável por seu funcionamento, a quem caberá:
1 – comparecer às Orientações Técnicas, atendendo a convocação ou indicação específica;
2 - participar das atividades de trabalho pedagógico coletivo (ATPCs) realizadas na escola, para promover sua própria
integração e articulação com as atividades dos demais professores em sala de aula;
3 – elaborar o projeto de trabalho;
4 – planejar e desenvolver com os alunos atividades
vinculadas à proposta pedagógica da escola e à programação
curricular;
5 – orientar os alunos nos procedimentos de estudos,
consultas e pesquisas;
6 – selecionar e organizar o material documental existente;
7 – coordenar, executar e supervisionar o funcionamento
regular da sala, cuidando:
a) da organização e do controle patrimonial do acervo e
das instalações;
b) do desenvolvimento de atividades relativas aos sistemas
informatizados;
8 - elaborar relatórios com o objetivo de promover a
análise e a discussão das informações pela Equipe Pedagógica
da escola;
9 – organizar, na escola, ambientes de leitura alternativos;
10 - incentivar a visitação participativa dos professores da
escola à sala ou ao ambiente de leitura, visando à melhoria das
atividades pedagógicas;
11 - promover e executar ações inovadoras, que incentivem
a leitura e a construção de canais de acesso a universos culturais
mais amplos;
12 – ter habilidade com programas e ferramentas de
informática.
IV – Das Inscrições:
A inscrição será efetuada nos dias 24-05-2021 a 07-062021, através do endereço de email da escola e013468a@
educacao.sp.gov.br, devendo para tanto:
1- anexar junto ao email enviado, os seguintes documentos:
a) Diploma de Licenciatura Plena;
b) RG e CPF;
c) Comprovante de estar inscrito no processo de atribuição
de aulas 2021.
2- Preencher a ficha de inscrição na escola com os seguintes
dados e informações: Diretoria de Ensino, Unidade Escolar/CIE,
nome do docente, RG, RS/PV, endereço e telefone para contato,
endereço eletrônico.
3- Entregar Projeto de Trabalho que deverá contemplar:
Identificação, Público Alvo, Justificativa, Objetivos, Ações, Estratégias, Período de realização e Avaliação. (Referências Bibliográficas- Sugestões para elaboração do Projeto de Trabalho: Anexo
2 da Instrução Conjunta CENP/DRHU de 04/03/09)
V- Da Seleção:
Para fins de seleção serão considerados:
a) Projeto de trabalho;
b) Entrevista com o candidato à Sala de Leitura, sobre o Projeto de Trabalho apresentado, que será agendada pelo Diretor de
Escola, por telefone, em data posterior ao momento de inscrição.
VI- Da Carga Horária
O docente selecionado e indicado para atuar na sala ou
ambiente de leitura exercerá suas atribuições com uma das
seguintes cargas horárias:
I- de 40 horas semanais, sendo:
a) 32 aulas em atividades com alunos;
b) 21 aulas de trabalho pedagógico, das quais 7 aulas cumpridas na escola, em atividades coletivas, e 14 aulas em local de
livre escolha do docente;
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II – de 20 horas semanais, sendo:
a) 16 aulas em atividades com alunos;
b) 10 aulas de trabalho pedagógico, com das quais 3 aulas
cumpridas na escola, em atividades coletivas, e 7 aulas em local
de livre escolha do docente;
III – de 24 horas semanais, sendo:
a) 19 aulas em atividades com alunos;
b) 13 aulas de trabalho pedagógico, das quais 4 aulas cumpridas na escola, em atividades coletivas, e 9 aulas em local de
livre escolha do docente.
VII- Da Classificação e Divulgação do Resultado:
Para classificação dos docentes selecionados, haverá que
se considerar:
a) o somatório das pontuações: de zero a 20 pontos, para
o projeto de trabalho apresentado, e de zero a 10 pontos, para
a entrevista, a serem avaliados conjuntamente pela Equipe
Gestora e pelo Supervisor de Ensino da unidade;
b) a prioridade de classificação para docentes readaptados.
A relação dos candidatos selecionados será publicada na
unidade escolar onde foi realizada a inscrição.
VIII – Das Disposições Finais:
1) O candidato que deixar de comprovar alguma das exigências do presente edital terá sua inscrição indeferida.
2) No decorrer do ano letivo, o docente que não corresponder às expectativas de bom desempenho, 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.
3) Ao docente que se encontre com aulas da Sala de Leitura
atribuídas aplicam-se as disposições da legislação específica
do processo de atribuição de classes, turmas, aulas de projetos
da Pasta e modalidades de ensino, bem como as da legislação
referente ao processo regular de atribuição de classes e aulas.
4) O ato de inscrição implicará na aceitação, por parte do
candidato, de todas as disposições do presente edital.
5) Será nulo o credenciamento de docente que não for
devidamente classificado pelo Centro de Gestão de Recursos
Humanos (CGRH) da SEE para ministrar aulas no ano letivo de
2021, e inscrito para atuar nos Projetos da Pasta.
6) Os casos omissos ao disposto no presente edital serão
analisados pela Equipe gestora da escola assistida pelo Supervisor de Ensino.
7) Novas orientações publicadas pelos órgãos centrais da
SEE poderão determinar alterações no presente edital.

SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM
SAÚDE MENTAL PHILIPPE PINEL
Departamento de Saúde
Convocação
O Diretor Técnico II de Recursos Humanos convoca a servidora abaixo indicada a comparecer ao Núcleo de Gestão de
Pessoal para o cumprimento de Exigência de Requisitos para
aposentadoria, no prazo de 3 dias úteis, a contar da data publicação: Djanira Teixeira dos Santos, RG. 13.194.306-6, Auxiliar
de Enfermagem

HOSPITAL GERAL DOUTOR MANOEL
BIFULCO - SÃO MATEUS
Comunicado
Encontram-se à disposição do fornecedores, na Seção de
Compras do Hospital Geral de São Mateus Dr. Manoel Bifulco,
situado à Rua Ângelo de Cândia, 540 - São Mateus - São Paulo-SP, das 8 às 17 h, as seguintes Notas de Empenho, que deverão
ser retiradas no prazo de cinco dias corridos a partir desta
publicação, sob pena de se sujeitar à adjudicatária as sanções
por descumprimento das obrigações.
PROCESSO EMPENHO - ATA REGISTRO EMPRESA
DE PREÇO
2021/15954
2021Ne00666 Conkast Equipamentos Tecnológicos Ltda
2021/18694
2021Ne00670 Vic Pharma Industria e Comercio Ltda
2021/19463
2021Ne00674 Ciruroma Comercial Ltda - Me
2021/18668
2021Ne00678 Cristalia Produtos Quimicos Farmacêuticos Ltda
2021/18668
2021Ne00679 Cristalia Produtos Quimicos Farmacêuticos Ltda
2021/18690
2021Ne00692 Halex Istar Industria Farmacêutica Sa.
2021/18885
2021Ne00693 Soma/Sp Produtos Hospitalares Lt
2021/17979
2021Ne00701 Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
2021/18883
2021Ne00702 Eli Lilly do Brasil Lt
2021/19062
2021Ne00704 Portal Ltda
2021/19335
2021Ne00705 Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda
2021/19335
2021Ne00706 Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda
2021/19524
2021Ne00710 Ifal Ind de com de Produtos Farmaceuticos
2021/18682
2021Ne00711 Portal Ltda
2021/04775
2021Ne00719 Sol Millennium Brasil Importação e Exportação Ltda
2021/20564
2021Ne00724 Becton Dickinson Industrias Cirurgicas Ltda
2021-19681
2021Ne00725 Sol-Millennium Brasil Importacao e Exportacao Ltda

HOSPITAL GERAL JESUS TEIXEIRA DA
COSTA - GUAIANAZES
Comunicado
Acham-se à disposição dos fornecedores abaixo relacionados, a partir desta data, na Seção de Compras do Hospital Geral
Jesus Teixeira da Costa - Guaianases sito à Av. Miguel Achiole,
135 – Guaianases – São Paulo de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h,
as Notas de Empenho que deverão ser retiradas no prazo de 5
dias, sob pena de se sujeitarem às sanções previstas nos casos
de descumprimento às obrigações de acordo com a Lei Federal
– 8.666/93, atualizada pela Lei Federal – 8.883/94.
Processo:
SES-PRC-2020/51321
090158000012021OC000065
Modalidade: Convite Eletronico Nº: - Aquisição de Material
Eletrico - Lâmpada Tubular Leds T8 E Lâmpada Fluorescente
Compacta Integrada - Potência de 15W
Empenho
Empresa
2021Ne00318
Fioluz Comercio de Mat. Eletrico - R$ 3.316,00
2021Ne00321
Life Brasil Conect Comercial Ltda - R$1.100,00
Observação:
Nota 01- As Notas de Empenho dos Convites Eletrônicos
deverão ser retiradas através do Sistema Eletrônico.
Nota 02- As Notas de Empenho serão enviadas por e-mail
(digitalizada), caso haja necessidade da via original deverá
solicitar com antecedência de 48 horas através de telefone ou
e-mail para a Seção de Compras.
.

INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA BAURU
Diretoria Técnica
Divisão de Administração
Comunicado
Comunicamos ao fornecedor abaixo relacionado que se
encontra à disposição sua respectiva Nota de Empenho, que
poderá ser retirada no Setor de Compras do Instituto Lauro de
Souza Lima, no horário das 10 ás 16 horas, situado à Rod. Cmte.
João Ribeiro de Barros, Km 225/226, Bauru/SP, dentro do prazo
de dois dias úteis, sob a pena de se sujeitar as sanções cabíveis,
por descumprimento das obrigações.
EMPRESA
PROCESSO
EMPENHO
Cimed Ind. De Medicamentos Ltda
2021/21330
2021Ne00385
Comercial Cirurgica Rio Clarense
2021/21330
2021Ne00386

UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL III HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS
Departamento de Saúde
Comunicado
Encontra-se à disposição do fornecedor Nota de Empenho,
que se encontram à disposição na Seção de Compras, desta UGA
III – Hospital Infantil Darcy Vargas, Sito à Rua Dr. Serafico de
Assis Carvalho, 34 – Jardim Leonor – Morumbi – SP, as seguintes
Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo máximo
de cinco dias úteis das 8h às 16h. A não retirada das mesmas
implicará em sanções por descumprimento das obrigações.
Nº DO PROCESSO
NOTA DE EMPENHO
EMPRESA
2021/09987
2021NE00443(BEC)
Pontual C Eireli
2021/09987
2021Ne00444(Bec)
Pontual C Eireli
2021/09987
2021Ne00445(Bec)
Dupac C Eireli Epp
2021/09987
2021Ne00446(Bec)
Bra Medical S C E S Ltda
2021/19600
2021Ne00454(Ata)
Bellamed P H Eireli
2021/19600
2021Ne00455(Ata)
Medicone P S P I S Ltda
2021/19600
2021Ne00456(Ata)
Cei-Com e M M Ltda

COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Centro de Gerenciamento Administrativo
Comunicado
Comunicamos as empresas abaixo relacionadas que se
encontram a disposição das mesmas, a partir desta data, na
Diretoria do Núcleo de Finanças, Suprimento e Gestão de Contratos do DRS XIV – São João da Boa Vista, Sito à Praça Dr. Boa
Vista, 221 – Centro – São João da Boa Vista-SP, das 8hs às 17 hs,
as Notas de Empenho relacionadas, que deverão ser retiradas no
prazo de 05 dias úteis, sob pena de se sujeitar a adjudicatária as
sanções por descumprimento das obrigações
SES-PRC-2021/00133
2021NE00558 Cubomed com Atacadista de Produtos para S
2021NE00559 Drogaria Popular Melhor Preço Ltda ME
2021NE00560 Medic & Nutre Comercio Eireli
2021NE00561 Ch Souza Produtos Médicos e Hospitalares
Ses-Prc-2021/02836
2021NE00562 Ch Souza Produtos Médicos e Hospitalares
2021NE00563 Exata Distribuidora de Medicamentos Eirel
2021NE00564 SP Hospitalar Ltda.
Ses-Prc-2021/08367
2021NE00565 SP Hospitalar Ltda.
2021NE00566 Ch Souza Produtos Médicos e Hospitalares
2021NE00567 Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda.
Ses-Prc-2021/01667
2021NE00568 Onco Prod Distribuidora de Prod Hosp Ltda

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
Convocação
Fica convocada a empresa RNG Construções Eireli - C.N.P.J
12.081.346/0001 -40 para providenciar e encaminhar ao Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – Ceeteps, Sede
da Administração Central, localizado na Rua dos Andradas, 140
– 4º Andar – Núcleo de Compras – Bairro Santa Ifigênia - São
Paulo – Capital, a garantia nos termos do item 11 do edital,
bem como, se for o caso, os documentos relacionados no subitem 10.4 do edital, no prazo de 5 dias úteis, contados do dia
subsequente à publicação desta no Diário Oficial do Estado, nos
dias de expediente, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h,
referente ao Processo Ceeteps 629941/2020, Tomada de Preços
01/2020, Contrato 031/2021, que tem por objeto as Obras de
Construção da Caixa de Elevador e Reforma Visando a Adequação para Acessibilidade no Campus Etec/Fatec Carapicuiba,
Localizada na Avenida Francisco Pignatari, 650 – Vila Gustavo
Correia – Cep 06310-390 – Carapicuiba/SP
Com relação à garantia de execução contratual, a adjudicatária deverá recolher a quantia de R$ 39.984,49 equivalente a
5% do valor atribuído ao ajuste, nos termos da cláusula décima
primeira da minuta do contrato, observando-se o prazo de vigência contratual de 180 dias, nos termos da cláusula terceira, mais
o período de 3 meses, ou seja, 90 dias, conforme exigido nos
termos da cláusula décima sexta do contrato, que corresponde
o total de 270 dias.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
CORREGEDORIA GERAL
Intimação
Nos autos do Processo GDOC 18577-812048/2017. Interessado: Corregedoria da Procuradoria Geral do Estado de São
Paulo. Assunto: Processo Administrativo Disciplinar:“Intime-se a
defesa do processado P. R. M. F. a tomar ciência do despacho de
fls. 99/100 do processo administrativo disciplinar em referência.”
Advogados Drs.: Luiz Sergio da Silva Sordi – OAB/SP 53.623,
Eduardo de Castro – OAB/SP 291.737 E Vitor Abrahão Sordi –
OAB/SP 345.907

ÁREA DE CONSULTORIA GERAL
PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS
DISCIPLINARES
Comunicado
Processo PGE-PRC 2020/1891
Edital de Credenciamento 02/2020
O Procurador do Estado Chefe da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, em cumprimento aos termos do Edital
de Credenciamento 02/2020 (Processo PGE-PRC-2020/1891),
divulga a lista de plantonistas do mês de junho de 2021. O cumprimento dos plantões poderá ser feito nos termos da OS-PPD-4,
de 3-3-2021 (plantão remoto).
Lista de Plantonistas
Junho de 2021
Dia - Advogados - OAB
1º-6 - Terça-feira
Lea Oliveira Mendes - 319.137
Thaís Minke Maron - 267.825
2-6 - Quarta-feira
Rayane Carolina Silva Sanches - 408.771
Sandra Regina de Souza Artioli - 105.450
4-6 - Sexta-feira
João Marco Teixeira de Souza - 404.113
7-6 - Segunda-feira
Fernando Augusto S. Oliveira - 226.828
Juliana Narciso Rodrigues - 358.754
8-6 - Terça-feira
Antonio Cezar Ribeiro - 69.807
Carla Gonçalves de Paula - 347.275
9-6 - Quarta-feira
Graziela Batista Braga Reis - 279.843
Vania Cury - 111.821
10-6 - Quinta-feira
Marcos Vinicius Borges do Rego - 426.393
Ana Carolina Sad Gassibe - 387.228
11-6 - Sexta-feira
Vanessa Cristina Loureiro - 162.525
14-6 - Segunda-feira
Ana Nery Poloni - 216.624

São Paulo, 131 (96) – 75
Ana Paula Tosi - 169.269
15-6 - Terça-feira
Neila Bendito de Oliveira - 375.135
Simone Colaziol dos Santos - 387.396
16-6 - Quarta-feira
Caroline Aparecida Sales Barbosa - 405.810
Alessandra Maria da Silva - 281.727
17-6 - Quinta-feira
Irene Margarete Correa Soares Pino - 404.971
Raquel Santoro - 309.374
18-6 - Sexta-feira
Carolina Meyer Ribeiro de Mattos - 291.934
21-6 - Segunda-feira
Elaine Gomes de Lima - 254.638
Milena Santos Mota - 418.339
22-6 - Terça-feira
Valentim Laguna Del Arco Filho - 175.480
Maria de Lourdes Martins de Brito - 357.660
23-6 - Quarta-feira
Caroline de Oliveira Rubio - 302.036
Solange Cristina Setuco Shimizu - 298.788
24-6 - Quinta-feira
Agenor Viana de Santana - 93.723
Deborah Akemi Terrin - 228.849
25-6 - Sexta-feira
Hector Eliahou Leon Levy - 398.785
28-6 - Segunda-feira
Daniel da Silva Gallardo - 305.985
29-6 - Terça-feira
Adriane Isabelle Gomes Feliciano - 335.505
Nathalia Cury Fernandes Costa - 349.114
30-6 - Quarta-feira
Bruno Oliveira de Carvalho - 376.955
Yasmim Aguilar Portolani da Paz - 385.882
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Intimação
PROCESSO SAP 11856/2020 – GDOC 1000726 – 38620/2020
INTERESSADOS: D.D.S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 12ª
Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de
fls. 197, a saber: Recebo a defesa prévia de fls. 195-196, sem preliminares a serem apreciadas sem rol de testemunhas de Defesa.
Em virtude do quadro excepcional da pandemia do novo Corona
vírus (COVID-19), e, a fim de dar o regular prosseguimento ao
presente feito, esta Presidência designa a audiência de instrução
para o dia 17-08-2021, às 16h30, salientando-se que, em atenção às medidas de isolamento social, o ato será realizado por
meio de videoconferência, utilizando-se o sistema "Microsoft
Teams", devendo ser fornecido o e-mail da unidade prisional
(específico para realização de audiências) para envio do link, o
qual será enviado oportunamente; A unidade prisional também
deverá informar, com antecedência, se na data designada para
a audiência a(s) testemunha(s) arrolada(s) se encontrará(ão)
em regular exercício na unidade, ou se afastada(s) em férias
ou licença. Na possibilidade de a(s) testemunha(s) puder(em)
ser ouvida(s) fora da unidade, a unidade prisional deverá encaminhar o e-mail com o link que será enviado oportunamente
por esta 12ª Unidade da PPD diretamente para o e-mail da(s)
testemunha(s), informando-a(s) da audiência. Solicitar para a
unidade prisional o envio da Ficha Funcional atualizada com
elogios, punições e demais informações da vida funcional da(s)
indiciada(s). As intimações assinadas e demais informações
deverão ser encaminhadas à 12ª Unidade da PPD, através do
e-mail: pge-ppd-12up@sp.gov.br. Intime-se o indiciado(a), a(s)
testemunha(s) e a Defesa via D.O.; Publique-se. Cumpra-se. A
vista e a carga de autos poderão ser agendadas pelo Advogado
por telefone, no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com
24 horas de antecedência. No agendamento o Advogado, após
fornecer seus dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria de Estado ou Autarquia, o número do processo
e o dia e hora que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de
Procedimentos Disciplinares. Caso o Advogado não compareça
no dia e hora agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo que não retarde outros atendimentos agendados.
(Republicado por ter saído com incorreções.)
Dr. Andre Kiyoshi Habe – OAB/SP 204.394
Dr. Marco Aurelio Chagas Martorelli – OAB/SP 131.785
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Intimações
PROCESSO SEDUC 2004040/2018 – GDOC 1000726 –
30546/2019
INTERESSADOS: V.S.P.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª
Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho
de fls. 118, a saber: Nomeio para prosseguir com a defesa do
indiciado o Dr. João Marco Teixeira de Souza Braga, OAB/SP
404.113. Intime-se o defensor ora nomeado para que apresente
Defesa Prévia no prazo legal. Publique-se. A vista e a carga
de autos poderão ser agendadas pelo Advogado por telefone,
no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 24 horas de
antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus
dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria
de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora
que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos
Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia e hora
agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo
que não retarde outros atendimentos agendados.
Dr. João Marco Teixeira de Souza Braga, OAB/SP 404.113
PROCESSO SEDUC 2045/2017 – GDOC 1000726 –
699272/2017
INTERESSADOS: O.P.P.S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 8ª
Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de
fls. 179, a saber: Recebo a defesa prévia – folha 178 sem preliminares a serem apreciadas e sem rol de testemunha.2.Designo
audiência de instrução, para oitiva das testemunhas da administração o dia 11-06-2021 às 13 horas.3.A audiência será
realizada virtualmente, ficando facultado às testemunhas a
escolha do local onde pretendem prestar o depoimento. Para
tanto, as testemunhas deverão informar um número de telefone
para eventual contato e um endereço eletrônico (e-mail) para
recebimento do link e informações referentes a participação
na referida audiência, encaminhando a informação para o
e-mailpge-ppd-8up@sp.gov.br.4.Intimem-se as testemunhas da
administração constantes nos itens 1 e 3 - folha 146 na pessoa
do superior hierárquico. Intime-se a testemunha referente ao
item 2 (fl. 146) por aviso de recebimento no endereço declarado
à folha 44.5.Intime-se a defensora nomeada Dra. Alessandra
Rodrigues Gomes- OAB/SP 320.763 para audiência. O link para
participação na audiência será enviado para endereço eletrônico
da defensora próximo à data agendada.6.Publique-se. A vista e
a carga de autos poderão ser agendadas pelo Advogado por
telefone, no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 24
horas de antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus dados profissionais, indicará a Unidade Processante,
a Secretaria de Estado ou Autarquia, o número do processo e
o dia e hora que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de
Procedimentos Disciplinares. Caso o Advogado não compareça
no dia e hora agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo que não retarde outros atendimentos agendados.
Dra. Alessandra Rodrigues Gomes – OAB/SP 320.763
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