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g) o agendamento do pagamento do valor da inscrição só 
será aceito se comprovada a sua efetivação dentro do período 
das inscrições;

h) às 23h59min do último dia das inscrições, a ficha de 
inscrição e o boleto bancário não estarão mais disponíveis no 
site do Instituto Nosso Rumo.

5.1. Caso o interessado ainda não tenha cadastro no site do 
Instituto Nosso Rumo, deverá acessar o site www.nossorumo.
org.br e clicar em “Candidato, cadastre-se agora ou acesse sua 
conta”, no canto superior direito do site. Uma nova tela será 
aberta com o título “Painel do Candidato – Acesso Restrito”. Na 
sequência clique em “Ainda não sou cadastrado”.

5.1.1 Após os procedimentos apontados no item 5.1 uma 
nova tela será aberta com o título “Cadastro Pessoal”. Preencha 
todos os campos exigidos, de forma clara e correta. Ao final 
do preenchimento, clique em “Realizar Cadastro”. Após esses 
procedimentos, o nome do candidato aparecerá em vermelho no 
canto superior esquerdo da tela, o que significa que o candidato 
já está cadastrado no site e dentro de sua área restrita.

5.1.2 Na sequência o candidato deverá acessar a aba “Con-
cursos”, e em seguida a opção “Inscrições Abertas”. Selecione o 
Concurso Público desejado e clique no respectivo link. Na sequ-
ência, basta clicar no botão “Inscrição e Correção Cadastral” e 
no link “Faça aqui a sua inscrição”. Leia a declaração na íntegra, 
confirme se concorda com os termos da declaração e clique em 
“PROSSEGUIR”. Uma tela será aberta para que o candidato 
confirme as informações pessoais: caso haja alguma informação 
errada clique em “Atualizar Cadastro” e corrija os erros; do 
contrário, basta clicar em “Prosseguir”. Enfim, a tela de inscrição 
será aberta. Preencha todos os campos exigidos, de forma clara 
e correta, e ao final clique em “REALIZAR A INSCRIÇÃO”. Uma 
nova tela será aberta solicitando a confirmação dos dados da 
inscrição: caso haja alguma informação errada clique em “Voltar 
e Corrigir” e corrija os erros; do contrário, basta clicar em “Con-
firmar Inscrição”. Uma nova tela será aberta confirmando que a 
inscrição foi gravada com sucesso. Clique no link “Gerar Boleto” 
e imprima e/ou salve o Boleto Bancário.

5.2 Caso o interessado já tenha cadastro no site do Instituto 
Nosso Rumo, deverá acessar o site www.nossorumo.org.br e 
clicar em “Candidato, cadastre-se agora ou acesse sua conta”, 
no canto superior direito do site. Uma nova tela será aberta com 
o título “Painel do Candidato – Acesso Restrito”. Na sequência 
digite seu CPF e sua senha para acesso à área do candidato. 
Após acessar a área do candidato, basta seguir as orientações 
para gravar sua inscrição.

5.3 Objetivando evitar ônus desnecessários, o candidato 
deverá recolher o valor de inscrição somente se atender a todos 
os requisitos exigidos para o Concurso Público pretendido.

5.4 O boleto bancário estará disponível no endereço 
eletrônico www.nossorumo.org.br até a data de vencimento, 
e deverá ser impresso para o pagamento do valor de inscrição 
após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de 
inscrição on-line.

5.5 O Instituto Nosso Rumo e a Secretaria de Estado da 
Educação não se responsabilizam por boletos bancários que não 
correspondam aos documentos emitidos no ato da inscrição, ou 
que tenham sido alterados/ adulterados em função de proble-
mas no computador local, falhas de comunicação ou fraudes 
causadas por vírus ou outras razões.

5.6 Após o período mencionado no item 5.4 não haverá 
possibilidade de impressão do boleto, seja qual for o motivo 
alegado.

5.5 A confirmação da inscrição dar-se-á mediante o correto 
preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento do respecti-
vo valor, dentro do período de vencimento do boleto.

5.5.1 Não haverá devolução, parcial ou integral, da impor-
tância paga, nem isenção de pagamento do valor de inscrição, 
seja qual for o motivo alegado.

5.5.2 Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito 
em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, transferência ou depó-
sito em conta corrente, por depósito “por meio de envelope” 
em caixa rápido, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/
ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a espe-
cificada neste Edital, bem como fora do período de inscrição 
estabelecido.

5.5.3 Não será aceito, como comprovante de pagamento da 
inscrição, comprovante de agendamento bancário.

5.5.4 O comprovante de inscrição é o boleto bancário devi-
damente quitado e deverá ser mantido em poder do candidato 
e apresentado no local de realização da Prova Objetiva, sendo 
de inteira responsabilidade do candidato a manutenção sob sua 
guarda para posterior apresentação, se necessário.

5.5.5- Caso o candidato tenha efetuado pagamento da 
inscrição via smartphone, será aceita, caso necessário, a com-
provação por meio eletrônico, no próprio celular.

5.6 O Instituto Nosso Rumo e a Secretaria de Estado da 
Educação não se responsabilizam por solicitação de inscrição via 
Internet não recebida por motivos de ordem técnica dos compu-
tadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 
de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados.

5.7 O candidato deverá efetuar uma única inscrição no 
Concurso Público.

5.7.1 Em caso de mais de uma inscrição, o candidato deverá 
efetuar o pagamento de apenas um boleto bancário.

5.7.2 Em caso de pagamento de mais de um boleto ban-
cário ou pagamento duplicado de um mesmo boleto bancário, 
não haverá restituição parcial ou integral dos valores pagos a 
título de inscrição.

6- O candidato terá a sua inscrição indeferida, mediante ato 
publicado no Diário Oficial do Estado, quando:

a) efetuar pagamento em valor menor do que o estabe-
lecido;

b) efetuar pagamento fora do período estabelecido para 
inscrição;

c) preencher a ficha de inscrição de modo indevido;
d) não atender as condições estipuladas neste edital.
6.1. A partir das 17h do dia 20 de julho de 2017, o candida-

to deverá conferir no endereço eletrônico www.nossorumo.org.
br se a inscrição foi deferida, ou seja, se os dados da inscrição, 
efetuada via Internet, foram recebidos e se o valor da inscrição 
foi pago.

6.1.1 Para conferir se a inscrição foi deferida, o candidato 
deverá acessar o site www.nossorumo.org.br, clicar em “Candi-
dato, cadastre-se agora ou acesse sua conta”, no canto superior 
direito do site. Uma nova tela será aberta com o título “Painel 
do Candidato – Acesso Restrito”. Na sequência digite o CPF e 
a senha para acesso à área do candidato e clique em “Entrar”. 
Selecione a opção “Meus Concursos” e clique no link do respec-
tivo Concurso Público desejado. Ao abrir a tela de informações 
do Concurso Público, clique no botão “Situação das Inscrições e 
2º via de boleto” e em seguida no link “Consulta de Inscrição”. 
Selecione a inscrição desejada e clique em “Visualizar Inscrição” 
para verificar o status da inscrição.

6.2 Caso a inscrição do candidato esteja indeferida, o 
candidato poderá interpor recurso, nos termos do Capítulo 
VIII - Dos Recursos.

6.2.1. Para acessar o link de recurso contra o indeferimento 
da inscrição, conforme disposto no item 6.2, o candidato deverá 
acessar o site www.nossorumo.org.br, clicar na aba “Concursos 
em Andamento”, selecionar o Concurso Público desejado, clicar 
em “Recursos”, e por fim clicar no link “Recursos contra o inde-
ferimento das inscrições”. O site solicitará o CPF e senha para 
acesso à área do candidato, tendo em vista que a interposição 
do recurso é individual. Digite o CPF e a senha e clique em 
“ENTRAR”.

“16 - O candidato que tiver a solicitação de isenção defe-
rida, no que tange a concessão de doador de sangue, terá sua 
inscrição efetivada automaticamente no concurso público.

17 - O candidato que tiver a solicitação deferida, no que 
tange a concessão do pagamento da taxa reduzida, nos termos 
da lei, deverá efetivar sua inscrição com o pagamento da redu-
ção de 50% (cinquenta por cento) do valor da taxa de inscrição, 
de acordo com o estabelecido no capítulo III, dentro do período e 
horário de recebimento das inscrições. 18 - O candidato que tiver 
seu pedido indeferido, assim como eventual recurso apresentado 
indeferido, e que mantiver interesse em participar do concurso 
deverá efetuar sua inscrição, observando os procedimentos 
previstos no capítulo III deste Edital.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital.

 EDUCAÇÃO

 COORDENADORIA 
DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

 Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Educação
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos
Departamento de Administração de Pessoal
Centro de Ingresso e Movimentação
Edital SE nº 01 /2017 - Abertura de Inscrições
A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, por meio 

da Comissão Especial de Concurso Público, instituída mediante 
Resolução SE nº 33, publicada no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo de 17/05/2016, e nos termos do Decreto nº 60.449, 
de 15 de maio de 2014, torna pública a abertura de inscrições 
e a realização do concurso público, em nível estadual, conforme 
prevê o §4º, art.1º do Decreto nº 53.037/2008, alterado pelo 
Decreto nº 59.447/2013, para provimento de 1.878 (mil oitocen-
tos e setenta e oito) vagas para o cargo de Diretor de Escola do 
Quadro de Magistério, mediante as condições estabelecidas nas 
Instruções Especiais, contidas no presente edital.

Instruções Especiais
I - Disposições preliminares
1 - A realização do presente concurso foi autorizada con-

forme Despacho do Senhor Governador do Estado, publicado 
no Diário Oficial do Estado, Executivo - Caderno I, página 5, 
em 29/04/2016, de acordo com o que estabelece o artigo 3º do 
Decreto nº 60.449, de 15 de maio de 2014, revalidado no Des-
pacho publicado em 11/05/2017, Caderno I, página 4, e exarado 
no Processo SE nº 046/2222/2016.

2 - As publicações referentes ao presente concurso poderão 
ser acompanhadas por meio do Portal de Concursos Públicos do 
Estado (www.concursopublico.sp.gov.br) e dos sites da Imprensa 
Oficial (www.imprensaoficial.com.br), da Secretaria de Estado 
da Educação (www.educacao.sp.gov.br) e do Instituto Nosso 
Rumo (www.nossorumo.org.br).

3 - O candidato aprovado será nomeado para cargo nos 
termos do artigo 20, inciso II da Lei Complementar nº 180, de 
12 de maio de 1978, conforme determina a Lei nº 10.261, de 28 
de outubro de 1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
do Estado).

4 - As informações relativas aos cargos, especialidades, leis 
complementares que regem os cargos, jornadas de trabalho, 
número de vagas, valores de inscrição e vencimentos estão 
estabelecidas no Anexo I deste Edital.

5 - As informações relativas aos pré-requisitos para ingresso 
(específicos do cargo), perfil profissional, atribuições, conteúdo 
programático e duração da prova constam no Anexo II.

II – Dos pré-requisitos
1 - O candidato, sob as penas da lei, assume cumprir as exi-

gências abaixo discriminadas, na data da posse, em atendimento 
à Lei nº 10.261, de 28/10/1968, e suas alterações:

a) ser brasileiro nato, naturalizado ou, em caso de naciona-
lidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade 
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de 
direitos políticos, nos termos do artigo 12, § 1º, da Constituição 
Federal/88;

b) possuir os pré-requisitos e a formação necessários para 
exercer o cargo, conforme mencionado no Anexo II, desta Ins-
truções- Especiais;

c) estar quite com a Justiça Eleitoral;
d) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se no 

pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
e) possuir cópia da última declaração de Imposto de Renda 

entregue à Secretaria da Receita Federal, ou declaração pública 
de bens;

f) se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações 
do serviço militar, entre 1º de janeiro do ano em que completar 
19 (dezenove) e 31 de dezembro do ano em que completar 45 
(quarenta e cinco) anos de idade, observado o disposto no artigo 
210 do Decreto Federal nº 57.654, de 20/01/1966;

g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribui-
ções do cargo, comprovada por avaliação médica a ser realizada 
pelo Departamento Médico do Estado (DPME), conforme especi-
ficações do Capítulo XIV deste Edital; e

h) conhecer as exigências contidas neste edital e estar de 
acordo com elas.

2 - A apresentação de todos os documentos comprobatórios 
das condições exigidas no item anterior será feita por ocasião 
da posse.

3 - A não apresentação dos documentos ou a não compro-
vação da respectiva autenticidade, conforme solicitado, impossi-
bilitará a posse do candidato.

III – Das inscrições
1 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e 

a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
edital e anexos que o acompanham, em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento.

2 - O deferimento da inscrição, através de ato publicado no 
Diário Oficial do Estado (www.imprensaoficial.com.br) e Portal 
de Concursos Públicos do Estado (www.concursopublico.sp.gov.
br), dar-se-á mediante o correto preenchimento da ficha de 
inscrição e o pagamento do respectivo valor da inscrição, dentro 
do período determinado neste edital.

3 – As inscrições deverão ser realizadas somente pela Inter-
net, no site www.nossorumo.org.br, no período das 10h00min 
de 03 de julho de 2017 às 23h59min de 17 de julho de 2017 
(horário oficial de Brasília).

4- O candidato deverá ler todas as instruções estipuladas 
neste edital antes de efetuar a inscrição e responsabilizar-se 
pelas informações prestadas na ficha de inscrição, podendo a 
Secretaria de Estado da Educação excluir do concurso público 
aquele que a preencher com dados incorretos, bem como pres-
tar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente.

5- Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) acessar o site www.nossorumo.org.br;
b) localizar no site o link correlato ao concurso público;
c) ler atentamente o respectivo edital, preencher a ficha de 

inscrição, total e corretamente, transmitir os dados pela Internet;
d) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento do 

valor da inscrição, até a data limite para o encerramento das 
inscrições;

e) o valor da inscrição pode ser pago em qualquer agência 
bancária;

f) em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento 
de agências bancárias na localidade em que se encontra o can-
didato no último dia previsto para inscrições, o boleto deverá ser 
pago antecipadamente;

AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE I 
(SEXO MASCULINO)

(ref. Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais 
CCP 58/2017, publicado em 17-5-2017, retificado em 26-5-
2017)

EDITAL CCP 70 DE 22-6-2017 – ANÁLISE DOS RECURSOS 
INTERPOSTOS CONTRA O INDEFERIMENTO DA REDUÇÃO/ISEN-
ÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO

A Secretaria da Administração Penitenciária, por meio da 
Comissão Especial de Concurso Público, instituída mediante 
a Resolução SAP 40, publicada no Diário Oficial do Estado 
de 26-2-2016, alterada pela Resolução SAP 36, publicada no 
Diário Oficial do Estado de 30-3-2017 e nos termos do Dec. 
60.449/2014, torna pública a análise dos recursos interpostos 
contra o indeferimento das SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DE INS-
CRIÇÃO OU REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, divulgados por 
meio do Edital Completar 1, publicado em 14-6-2017.

A lista figura em ordem alfabética, contendo: número de 
inscrição (ID); nome do candidato (NOME) e decisão.

INSCRIÇÃO - NOME - DECISÃO
154224 - ADAILTON SILVA CANTÃO  - INDEFERIDO
40722 - ADILSON ANTÔNIO DOS SANTOS  - INDEFERIDO
16292 - ALAN VIEIRA LACERDA DA SILVA - INDEFERIDO
102632 - ALESSANDRO FREITAS DE ALMEIDA - INDEFERIDO
64416 - ALEX LOURENÇO VASCONCELLOS - INDEFERIDO
45084 - ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA  - INDEFERIDO
146963 - ALLAN DE SOUZA SOARES - INDEFERIDO
154339 - ANDERSON BATISTA BARBOSA - INDEFERIDO
84211 - ANDRÉ ABNER OLIVEIRA BITTENCOURT - INDE-

FERIDO
53926 - ANDRE FERREIRA PIRES - INDEFERIDO
159104 - ANTONIO CARLOS DUTRA LOPES - INDEFERIDO
161866 - ARON WANDERSON SOUTO PIRES - INDEFERIDO
158071 - AUGUSTO CÉSAR APARECIDO CARDOSO SELVANI 

- INDEFERIDO
19622 - BRUNO AMARANTE ANTUNES - INDEFERIDO
156286 - BRUNO SAMPAIO VITORIANO DA SILVA - INDE-

FERIDO
2116 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA - INDE-

FERIDO
59812 - CARLOS SANTOS GONÇALVES ROSARIO - INDE-

FERIDO
90129 - CARLOS THIAGO HERCULANO DE CARVALHO - 

INDEFERIDO
35741 - CLEITON BOTELHO DA ROCHA - DEFERIDO
83896 - CRISTIANO DE OLIVEIRA GUIMARAES - INDEFE-

RIDO
37518 - CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA - INDEFERIDO
158016 - DAILSOM RAFAEL NUNES - INDEFERIDO
38707 - DANIEL AMARO DE VASCONCELOS - INDEFERIDO
159927 - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - INDEFERIDO
161707 - DANILO ALBERTO DA SILVA  - INDEFERIDO
9231 - DANILO DA SILVA CORTEZ - INDEFERIDO
155072 - DAVI PEREIRA DE MOURA  - INDEFERIDO
94241 - DEIVID SOUZA DA ENCARNAÇAO  - INDEFERIDO
9672 - DEIVIDSON APARECIDO DE ALMEIDA - INDEFERIDO
138355 - DIEGO GOMES MARCATO - INDEFERIDO
159909 - DIOGO SILVA DOMINGOS DE MELO - INDEFERIDO
5715 - EDER FADUTH SANTOS  - INDEFERIDO
40047 - ÉDERSON MORAES SILVA - INDEFERIDO
33101 - EDUARDO CAVALCANTE FERLE RAMOS - INDE-

FERIDO
984 - EDUARDO DE SOUZA SALES - INDEFERIDO
154421 - EDVALDO PERPETUO RODRIGUES - INDEFERIDO
157879 - ELENILSON LIMA DE FREITAS - INDEFERIDO
9168 - ELIAS ROSA DOS SANTOS - INDEFERIDO
76614 - ESER CARNEIRO GABRIEL - INDEFERIDO
159592 - EURIVAL DE BARROS VALVERDE - INDEFERIDO
24840 - FELIPE CASSIANO DOS SANTOS SILVA - INDEFE-

RIDO
156787 - FORLAN PAIVA MIRANDA - INDEFERIDO
66265 - GABRIEL DOS SANTOS ARAUJO  - INDEFERIDO
146217 - GABRIEL LOPES SANTANA - INDEFERIDO
35814 - GEORGITON OLIVEIRA SANTOS - INDEFERIDO
161608 - HAROLDO MENDES PEREIRA - INDEFERIDO
160169 - HAYATE GUILHERME SEKI - INDEFERIDO
24944 - HEBER DA SILVA JUNIOR - INDEFERIDO
157246 - HERBERT LUCIANO DA SILVA - INDEFERIDO
7984 - HUGO LORENÇATO ALVES - INDEFERIDO
9130 - HUMBERTO MAIA - INDEFERIDO
159758 - JEFERSON GABRIEL ALVES - INDEFERIDO
159926 - JHONATAN CAETANO ALVES DE SOUZA - INDE-

FERIDO
150211 - JOÃO VICTOR DA COSTA PACHECO - INDEFERIDO
156868 - JOAO VITOR SANT ANA DE MELLO OLIVEIRA - 

INDEFERIDO
160827 - JOSE FERNANDO CORREA - INDEFERIDO
46426 - JOSE LUIZ HORTA BARBOSA MAURITY CRUZ - 

INDEFERIDO
35322 - JOSÉ RICARDO MARTINS - INDEFERIDO
162343 - JOSE ROGERIO BERGAMINI - INDEFERIDO
160586 - JULIO CÉSAR ANDRÉ NABARRO - INDEFERIDO
155010 - JULIO CESAR SOARES MARTINS - INDEFERIDO
158339 - KAUE QUEIROZ MENDES - INDEFERIDO
160804 - KLEBER FABIANO DUSCOVE - INDEFERIDO
25835 - LEOMAR DA SILVA TELES - INDEFERIDO
11619 - LEONARDO BORGES DE OLIVEIRA CASSEMIRO - 

INDEFERIDO
160580 - LUCAS DA SILVA BARBOZA - INDEFERIDO
13419 - LUIS CARLOS MUNHOZ FRANÇA - INDEFERIDO
22404 - LUIZ FELIPE TRISTAO - INDEFERIDO
63171 - MARCELO APOLONI BARRSO - INDEFERIDO
48046 - MARCELO GONÇALVES PALMEIRA - INDEFERIDO
161352 - MARCIO DAMIÃO LUVIZOTTO - INDEFERIDO
19094 - MÁRCIO FERREIRA CAMPOS - INDEFERIDO
22147 - MÁRCIO MELO MIRANDA DE CARVALHO - INDE-

FERIDO
100585 - MARCOS MANUEL DA SILVA - INDEFERIDO
156774 - MARIO RICARDO COLUSSO - INDEFERIDO
158647 - MATTHEWS HENRIQUE NICOMEDES - INDEFE-

RIDO
161502 - NATANAEL SANTOS DA SILVA  - INDEFERIDO
44511 - PAULO GOMES DA SILVA JUNIOR - INDEFERIDO
68677 - PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA - INDE-

FERIDO
154033 - ROBSON NASCIMENTO DA SILVA - INDEFERIDO
1820 - RODRIGO CESAR MORETTI DA SILVA - INDEFERIDO
160662 - RODRIGO PAULA MUNIZ - INDEFERIDO
19120 - ROGÉRIO NUNES NOGUEIRA - INDEFERIDO
32627 - RUBENS JOSÉ LUIZ BARBOSA SANTOS - INDEFE-

RIDO
33227 - SÉRGIO ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR - INDEFERIDO
4052 - SERGIO JOSE DOS SANTOS - INDEFERIDO
98175 - THALES MINE CARRIJO - INDEFERIDO
161371 - THIAGO INACIO DOS SANTOS SILVA - INDEFERIDO
150665 - VALDENIR DE OLIVEIRA NASCIMENTO - INDE-

FERIDO
51174 - VALTER SEGALA JUNIOR - INDEFERIDO
157201 - VINICIUS SILVA MACIEL - INDEFERIDO
156982 - WAGNER AMARAL LOPES  - INDEFERIDO
160853 - WASHINGTON LUAN SANTOS SILVA - INDEFERIDO
157669 - WELBER PORTUGAL SERTÃO - INDEFERIDO
3010 - YURI WEVERTON PEREIRA DA SILVA - INDEFERIDO
No caso de deferimento ou indeferimento do pedido de 

recurso, o candidato deverá proceder conforme descrito nos 
itens 16, 17 e 18 do capítulo III do Edital de Abertura de Inscri-
ções, que seguem abaixo transcritos:

BALBINO, RG 40.119.943-5/SP, INSC 9905329507, inscrito no 
concurso público destinado à graduação de Soldado PM de 2ª 
Classe, regido pelo Edital nº DP-1/321/15, e o convoca a com-
parecer no Complexo Administrativo PM, sito na Av. Cruzeiro 
do Sul, nº 260, 1º andar, Bairro Canindé, São Paulo/SP, para 
realização das etapas da INVESTIGAÇÃO SOCIAL e ANÁLISE DE 
DOCUMENTOS E TÍTULOS nos dias 17-7-17 e 24-7-17, às 08h00.

Comunicado DP–503/312.1/17
Em cumprimento à decisão proferida pelo Juiz de Direito 

da Sétima Vara de Fazenda Pública de São Paulo, que deferiu 
a tutela nos autos do Procedimento Comum, Processo nº 
1024062-35.2017.8.26.0053, o Diretor de Pessoal reinclui no 
certame o candidato LUCAS ARAUJO MARTINS, RG 42.343.901-
7/SP, INSC 9903335887, inscrito no concurso público destinado 
à graduação de Soldado PM de 2ª Classe, regido pelo Edital nº 
DP-2/321/09, e o convoca a comparecer: no Complexo Adminis-
trativo PM, sito na Av. Cruzeiro do Sul, nº 260, 1º andar, Bairro 
Canindé, São Paulo/SP, para realização das etapas da INVESTI-
GAÇÃO SOCIAL e ANÁLISE DE DOCUMENTOS E TÍTULOS nos 
dias 17-7-17 e 24-7-17, às 08h00.

Comunicado DP–509/312.1/17
O Diretor de Pessoal, em cumprimento à decisão proferida 

pela Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de 
Justiça de São Paulo, que concedeu a antecipação da tutela 
recursal nos autos do Agravo de Instrumento, Processo nº 
2079164-87.2017.8.26.0000, declara para fins de regularização 
que o candidato KAUE BASILIO DE CARVALHO, RG 43.994.712-
1/SP, INSC 9906017410, inscrito no concurso público de Provas 
e Títulos para Admissão ao Bacharelado em Ciências Policiais de 
Segurança e Ordem Pública, regido pelo Edital nº DP-1/321/14, 
permanece excluído em razão de ter sido considerado INAPTO 
na etapa de ANÁLISE DE DOCUMENTOS E TÍTULOS.
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EDITAL CCP 69 DE 22-6-2017
(ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA O INDE-

FERIMENTO DA REDUÇÃO/ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO)
A Secretaria da Administração Penitenciária, por meio da 

Comissão Especial de Concurso Público, instituída mediante 
a Resolução SAP 40, publicada no Diário Oficial do Estado 
de 26-2-2016, alterada pela Resolução SAP 36, publicada no 
Diário Oficial do Estado de 30-3-2017 e nos termos do Dec. 
60.449/2014, torna pública a análise dos recursos interpostos 
contra o indeferimento das SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DE INS-
CRIÇÃO OU REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, divulgados por 
meio do Edital Completar 1, publicado em 14-6-2017.

A lista figura em ordem alfabética, contendo: número de 
inscrição (ID); nome do candidato (NOME) e decisão.

INSCRIÇÃO - NOME - DECISÃO
155675 - ALINE FAILA DA SILVA  - INDEFERIDO
100922 - ALLINY CRISINA FLORIANO GOUVEIA  - INDE-

FERIDO
94593 - AMANDA SANTOS ARAUJO - INDEFERIDO
111454 - ANA LETICIA FERREIRA MARQUES - INDEFERIDO
162431 - ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS - INDEFERIDO
57073 - BEATRIZ TAVARES HIGASHIBARA - INDEFERIDO
148249 - BRUNA CAROLINE DOS SANTOS MARCELLINO 

- INDEFERIDO
87068 - BRUNA FERNANDA FERREIRA ROSA  - INDEFERIDO
155388 - CAROLINE DOS SANTOS GOMES - INDEFERIDO
15563 - CRISTIANE PEREIRA DE JESUS COELHO - INDE-

FERIDO
99352 - DOMINGAS CAROLINA DOS SANTOS SANTANA - 

INDEFERIDO
16872 - EDÂNIA HELEN DA CUNHA TEIXEIRA - INDEFERIDO
155806 - ELISAMA DE MENDONÇA FRANCISCO SANT´ANA 

- INDEFERIDO
24054 - ELISANGELA ESMERIA TEODORO - INDEFERIDO
83441 - ERICA VITORIO CAMPOS MONTEIRO - DEFERIDO
160509 - FABIANA DOS SANTOS FONSECA - INDEFERIDO
10768 - FERNANDA CRISTINA SILVA - INDEFERIDO
161962 - FERNANDA MOREIRA DE ALMEIDA - INDEFERIDO
159769 - GABRIELA APARECIDA ALVES DOS SANTOS MAR-

QUES - INDEFERIDO
139973 - GABRIELA APARECIDA SANTOS ARAUJO - INDE-

FERIDO
6749 - ISABELLA NUNES BATISTA ROSA - INDEFERIDO
69414 - IVANIA BARBOSA DOS SANTOS - INDEFERIDO
154314 - JESSICA MACIEL DOS SANTOS - INDEFERIDO
18464 - JESSICA NOBREGA DE PAULA - INDEFERIDO
156936 - JESSICA PALOMA DE SOUZA - INDEFERIDO
159318 - JULIA ALICE DE SOUZA PROTASIO - INDEFERIDO
155032 - KATIUSCIA FERREIRA DE LIMA  - INDEFERIDO
15400 - LÍDIA NAIR PEREIRA DO NASCIMENTO - INDE-

FERIDO
162698 - MARCIA GAZOLA - INDEFERIDO
106973 - MARIA BEATRIZ CORTEZ LUIZ - INDEFERIDO
19750 - MAYARA KAROLINE COSTA PROCÓPIO - INDE-

FERIDO
154860 - MAYARA MARQUES DOS SANTOS - INDEFERIDO
159160 - MONIZE CHARIANE APARECIDA NASCIMENTO  - 

INDEFERIDO
158106 - NATALI BENITES FERREIRA - INDEFERIDO
143834 - NATHALIA GUEDES ANDRADE - INDEFERIDO
51781 - PAMELA DE OLIVEIRA ROSA AZEVEDO - INDE-

FERIDO
162245 - PRISCILA KELLY DA SILVA INACIO - INDEFERIDO
157672 - RAQUEL SAMPAIO DE OLIVEIRA - INDEFERIDO
159773 - RONIZE DE CASSIA BONFIM - INDEFERIDO
162863 - SAMANTHA REGO SAMPAIO - INDEFERIDO
15310 - VALERIA APARECIDA GARCIA - INDEFERIDO
158155 - VANESSA PEREIRA MAIA - INDEFERIDO
160550 - VIVIANE NOGUEIRA DOS SANTOS - INDEFERIDO
No caso de deferimento ou indeferimento do pedido de 

recurso, o candidato deverá proceder conforme descrito nos 
itens 16, 17 e 18 do capítulo III do Edital de Abertura de Inscri-
ções, que seguem abaixo transcritos:

“16 - A candidata que tiver a solicitação de isenção defe-
rida, no que tange a concessão de doadora de sangue, terá sua 
inscrição efetivada automaticamente no concurso público.

17 - A candidata que tiver a solicitação deferida, no que 
tange a concessão do pagamento da taxa reduzida, nos termos 
da lei, deverá efetivar sua inscrição com o pagamento da redu-
ção de 50% (cinquenta por cento) do valor da taxa de inscrição, 
de acordo com o estabelecido no capítulo III, dentro do período e 
horário de recebimento das inscrições. 18 - A candidata que tiver 
seu pedido indeferido, assim como eventual recurso apresentado 
indeferido, e que mantiver interesse em participar do concurso 
deverá efetuar sua inscrição, observando os procedimentos 
previstos no capítulo III deste Edital.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Edital.
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