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ELAINE SANTIAGO DE SOUZA OLIVEIRA - 20737684 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 22-06-2018, nos termos 
do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do 
referido candidato ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASI-
CA I, SECRETARIA DA EDUCACAO, observando-se o previsto 
no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15. 
O candidato deverá apresentar os exames complementares 
solicitados em 22-06-2018, no local onde realizou a perícia 
médica, em no máximo 90 dias do início da suspensão, tendo 
em vista a necessidade de avaliação dos exames apresentados 
pelo médico perito.

ELISANGELA CERQUEIRA DOS SANTOS SOUSA - 32734664 
- Fica suspenso por 120 dias a contar de 21-06-2018, nos ter-
mos do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse 
do referido candidato ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO 
BASICA I, SECRETARIA DA EDUCACAO, observando-se o previsto 
no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15. 
O candidato deverá apresentar os exames complementares 
solicitados em 21-06-2018, no local onde realizou a perícia 
médica, em no máximo 90 dias do início da suspensão, tendo 
em vista a necessidade de avaliação dos exames apresentados 
pelo médico perito.

ELIZABETI DOMINGUES BATISTA - 18818107 - Fica suspen-
so por 120 dias a contar de 22-06-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA 
EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresen-
tar os exames complementares solicitados em 22-06-2018, no 
local onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do 
início da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação 
dos exames apresentados pelo médico perito.

ERIKA FERNANDES DE SOUZA - 43874621 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 22-06-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA 
EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresen-
tar os exames complementares solicitados em 22-06-2018, no 
local onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do 
início da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação 
dos exames apresentados pelo médico perito.

FLAVIA CRISTINA FERREIRA ZUANON - 29057232 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 21-06-2018, nos termos 
do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do 
referido candidato ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASI-
CA I, SECRETARIA DA EDUCACAO, observando-se o previsto 
no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15. 
O candidato deverá apresentar os exames complementares 
solicitados em 21-06-2018, no local onde realizou a perícia 
médica, em no máximo 90 dias do início da suspensão, tendo 
em vista a necessidade de avaliação dos exames apresentados 
pelo médico perito.

GRAZIELLA GIOVANNA ROCCO DE CAMPOS - 26555085 - 
Fica suspenso por 120 dias a contar de 21-06-2018, nos termos 
do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do 
referido candidato ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASI-
CA I, SECRETARIA DA EDUCACAO, observando-se o previsto 
no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15. 
O candidato deverá apresentar os exames complementares 
solicitados em 21-06-2018, no local onde realizou a perícia 
médica, em no máximo 90 dias do início da suspensão, tendo 
em vista a necessidade de avaliação dos exames apresentados 
pelo médico perito.

ISABEL CRISTINA DA HORA ABRAHAO - 15441785 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 21-06-2018, nos termos 
do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do 
referido candidato ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASI-
CA I, SECRETARIA DA EDUCACAO, observando-se o previsto 
no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15. 
O candidato deverá apresentar os exames complementares 
solicitados em 21-06-2018, no local onde realizou a perícia 
médica, em no máximo 90 dias do início da suspensão, tendo 
em vista a necessidade de avaliação dos exames apresentados 
pelo médico perito.

MARISA APARECIDA LOPES PEREIRA - 12615621 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 21-06-2018, nos termos 
do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do 
referido candidato ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASI-
CA I, SECRETARIA DA EDUCACAO, observando-se o previsto 
no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15. 
O candidato deverá apresentar os exames complementares 
solicitados em 21-06-2018, no local onde realizou a perícia 
médica, em no máximo 90 dias do início da suspensão, tendo 
em vista a necessidade de avaliação dos exames apresentados 
pelo médico perito.

MAYARA ALINE DOS SANTOS PENGA - 35367664 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 21-06-2018, nos termos 
do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do 
referido candidato ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASI-
CA I, SECRETARIA DA EDUCACAO, observando-se o previsto 
no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15. 
O candidato deverá apresentar os exames complementares 
solicitados em 21-06-2018, no local onde realizou a perícia 
médica, em no máximo 90 dias do início da suspensão, tendo 
em vista a necessidade de avaliação dos exames apresentados 
pelo médico perito.

MIRYANE DOS SANTOS ZUCOLO - 47110968 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 21-06-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA 
EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresen-
tar os exames complementares solicitados em 21-06-2018, no 
local onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do 
início da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação 
dos exames apresentados pelo médico perito.

NATALIA CRISTINA DO NASCIMENTO SCHVAMBAC DAN-
ZIERI - 30942165 - Fica suspenso por 120 dias a contar de 
21-06-2018, nos termos do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, 
o prazo de posse do referido candidato ao cargo de PROFESSOR 
EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA EDUCACAO, observando-
-se o previsto no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, 
de 29/04/15. O candidato deverá apresentar os exames comple-
mentares solicitados em 21-06-2018, no local onde realizou a 
perícia médica, em no máximo 90 dias do início da suspensão, 
tendo em vista a necessidade de avaliação dos exames apresen-
tados pelo médico perito.

PATRICIA GALTER IVO - 29339810 - Fica suspenso por 120 
dias a contar de 21-06-2018, nos termos do artigo 53, inciso I da 
Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato ao cargo 
de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA EDU-
CACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos da 
Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresentar 
os exames complementares solicitados em 21-06-2018, no local 
onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do início 
da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação dos 
exames apresentados pelo médico perito.

RENATA RITA PEREIRA PINA - 28376356 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 21-06-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA 
EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresen-
tar os exames complementares solicitados em 21-06-2018, no 
local onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do 
início da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação 
dos exames apresentados pelo médico perito.

FULVIO MARTINS RIZI - 324812486 - Fica convocado(a) a 
comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLICERIO, 1766, - CEN-
TRO - CAMPINAS, no dia 28-06-2018 ás 09h, para a realização 
de perícia médica para fins de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: AGENTE DE APOIO AGROPECUARIO, do(a) 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

GABRIEL TIRINTAN JORDANI - 449501504 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ADOLPHO JOSÉ 
PEREIRA, 165, - JARDIM INFANTE DOM HENRIQUE - BAURU, no 
dia 27-06-2018 ás 09h, para a realização de perícia médica para 
fins de ingresso, munido de documento de identidade original 
com foto e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: ASSIS-
TENTE AGROPECUARIO I, do(a) SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO.

JANE SILVEIRA FRAGA - 282293619 - Fica convocado(a) a 
comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 16h30, para a 
realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relatórios 
médicos solicitados. Cargo: ASSIST TECN PESQ C TECNOL I, do(a) 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

LEONARDO MENDES DA SILVA - 495166200 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLI-
CERIO, 1766, - CENTRO - CAMPINAS, no dia 28-06-2018 ás 
08h30, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: AUXILIAR DE 
APOIO AGROPECUARIO, do(a) SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO.

MARCO ANTONIO GOMES - 329850830 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço AV. TABAJARAS, 1205, - CENTRO - 
TUPA, no dia 28-06-2018 ás 10h30, para a realização de perícia 
médica para fins de ingresso, munido de documento de identi-
dade original com foto e exames/ relatórios médicos solicitados. 
Cargo: AUXILIAR DE APOIO AGROPECUARIO, do(a) SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

RENAN VINICIUS RODRIGUES - 474119154 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço AV. MILTON TERRA 
VERDI, 652/654, - JD AMERICA - FERNANDOPOLIS, no dia 28-06-
2018 ás 07h, para a realização de perícia médica para fins de 
ingresso, munido de documento de identidade original com foto 
e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: TECNICO DE 
APOIO AGROPECUARIO, do(a) SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO.

Tribunal de Contas do Estado
CAROLINE ZENTNER - 343122170 - Fica convocado(a) a 

comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 15h30, para a 
realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relatórios 
médicos solicitados. Cargo: AUXILIAR TECNICO FISCALIZACAO, 
do(a) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

 Comunicado
Despacho do Diretor do Dpme
As decisões proferidas nos pedidos de reconsideração estão 

amparadas pelos artigos 43 e 45 do Decreto 29.180/88.
Secretaria da Administracao Penitenciária
ANDRE GUSTAVO MARTINS - 47984646 - Fica convocado(a) 

a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do 
Estado, sito à Av. Prefeito Passos, s/nº - Glicério - São Paulo/SP, 
no dia 26-06-2018 às 12h, para a realização de perícia médica 
para recurso de pré avaliação, munido de documento de identi-
dade original com foto e exames/ relatórios médicos solicitados. 
Cargo: CIRURGIAO DENTISTA

Secretaria da Educacao
ANDREIA PASSARELLI DE JESUS - 29255138 - Fica suspenso 

por 120 dias a contar de 21-06-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA 
EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresen-
tar os exames complementares solicitados em 21-06-2018, no 
local onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do 
início da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação 
dos exames apresentados pelo médico perito.

ARIANA DOS SANTOS FONSECA - 33549284 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 22-06-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA 
EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresen-
tar os exames complementares solicitados em 22-06-2018, no 
local onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do 
início da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação 
dos exames apresentados pelo médico perito.

CAROLINA LIRA BINI - 32391779 - Fica suspenso por 120 
dias a contar de 21-06-2018, nos termos do artigo 53, inciso I da 
Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato ao cargo 
de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA EDU-
CACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos da 
Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresentar 
os exames complementares solicitados em 21-06-2018, no local 
onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do início 
da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação dos 
exames apresentados pelo médico perito.

CELESTE ALINE RAMOS DA CRUZ CARDOSO - 43598626 - 
Fica suspenso por 120 dias a contar de 21-06-2018, nos termos 
do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do 
referido candidato ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASI-
CA I, SECRETARIA DA EDUCACAO, observando-se o previsto 
no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15. 
O candidato deverá apresentar os exames complementares 
solicitados em 21-06-2018, no local onde realizou a perícia 
médica, em no máximo 90 dias do início da suspensão, tendo 
em vista a necessidade de avaliação dos exames apresentados 
pelo médico perito.

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - 32747174 - Fica suspen-
so por 120 dias a contar de 21-06-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA 
EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresen-
tar os exames complementares solicitados em 21-06-2018, no 
local onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do 
início da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação 
dos exames apresentados pelo médico perito.

CRISTIANE PEREIRA DA SILVA - 22793947 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 21-06-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, SECRETARIA DA 
EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos 
da Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresen-
tar os exames complementares solicitados em 21-06-2018, no 
local onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do 
início da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação 
dos exames apresentados pelo médico perito.

EDIVANIA PAULINO DOS SANTOS GOMES - 24394123 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 21-06-2018, nos termos 
do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do 
referido candidato ao cargo de PROFESSOR EDUCACAO BASI-
CA I, SECRETARIA DA EDUCACAO, observando-se o previsto 
no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15. 
O candidato deverá apresentar os exames complementares 
solicitados em 21-06-2018, no local onde realizou a perícia 
médica, em no máximo 90 dias do início da suspensão, tendo 
em vista a necessidade de avaliação dos exames apresentados 
pelo médico perito.

documento de identidade original com foto e exames/ relatórios 
médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, 
do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

SIMONE NEIVA FAVA - 24287123 - Fica convocado(a) a 
comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 16h32, para a 
realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relatórios 
médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, 
do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

SOLANGE DA SILVA LEITE PEDRO - 29526226 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 
13h30, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

SOLANGE SANTA EULALIA - 15352365 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 03-07-2018 ás 14h10, para a 
realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relatórios 
médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, 
do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

SOLANGELA MORATO LIMA - 18467927 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 03-07-2018 ás 14h, para a realização 
de perícia médica para fins de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, do(a) 
SECRETARIA DA EDUCACAO.

SONIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO - 1316214 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 03-07-2018 ás 
14h10, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

SUELEN GUIMARAES GOULART - 42393437 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço AVENIDA DR. NELSON 
DAVILA, 701, - CENTRO - SAO JOSE DOS CAMPOS, no dia 28-06-
2018 ás 08h, para a realização de perícia médica para fins de 
ingresso, munido de documento de identidade original com foto 
e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR 
EDUCACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

TAIS CRISTINA ZACARIAS BUENO - 32713091 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 
15h50, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

TATIANA FUHRMANN SILVEIRA POLO - 24309466 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA: CONDE AFONSO 
CELSO, 1976, - JARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO, no dia 
28-06-2018 ás 08h20, para a realização de perícia médica 
para fins de ingresso, munido de documento de identidade 
original com foto e exames/ relatórios médicos solicitados. 
Cargo: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA 
DA EDUCACAO.

TATIANA MELO DE MATOS - 45883674 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 14h10, para a 
realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relatórios 
médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, 
do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

THAIS CAETANO DOS SANTOS - 33110111 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 
15h40, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

VALDIRENE CRISTINA DE OLIVEIRA - 32814810 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 
15h50, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

VALQUIRIA COLTRI - 24655305 - Fica convocado(a) a com-
parecer no endereço AV. FRANCISCO GLICERIO, 1766, - CENTRO 
- CAMPINAS, no dia 28-06-2018 ás 13h20, para a realização 
de perícia médica para fins de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, do(a) 
SECRETARIA DA EDUCACAO.

VANESSA DE SOUSA ALBUQUERQUE - 41564911 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 
14h40, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

VANESSA TERCETTE OLIVEIRA - 43262782 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 
14h30, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

VERONICA LUCIA COSTA GOMES - 48955143 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 
14h10, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

VIVIANE COSTA PEREIRA SANTOS - 43889661 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 
14h20, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

ZELITA DE JESUS SANTOS - 16755320 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 03-07-2018 ás 14h10, para a 
realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relatórios 
médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, 
do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

Secretaria de Agricultura e Abastecimento
FABRICIO DE ASSIS MONTEIRO CHAVES - 425745569 - Fica 

convocado(a) a comparecer no endereço RUA XV DE NOVEM-
BRO, 902, - CENTRO - TAUBATE, no dia 28-06-2018 ás 10h20, 
para a realização de perícia médica para fins de ingresso, muni-
do de documento de identidade original com foto e exames/ 
relatórios médicos solicitados. Cargo: ASSISTENTE AGROPECUA-
RIO I, do(a) SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

FELIPE VASCONCELOS DE OLIVEIRA - 331360093 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLI-
CERIO, 1766, - CENTRO - CAMPINAS, no dia 28-06-2018 
ás 08h50, para a realização de perícia médica para fins de 
ingresso, munido de documento de identidade original com foto 
e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: AGENTE DE 
APOIO AGROPECUARIO, do(a) SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO.

exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

PATRICIA APARECIDA ROSA COCURULLO - 23909650 - 
Fica convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 
500 - TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 03-07-2018 
ás 13h30, para a realização de perícia médica para fins de 
ingresso, munido de documento de identidade original com foto 
e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR 
EDUCACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

PATRICIA BATISTA DE FARIA - 42506637 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLICERIO, 1766, 
- CENTRO - CAMPINAS, no dia 28-06-2018 ás 08h40, para a 
realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relatórios 
médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, 
do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

PATRICIA PEREIRA ZANIN LUCIANO - 29951052 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 
16h10, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

PAULA NEVES RAMOS DE ARAUJO - 40329843 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - 
TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 15h, 
para a realização de perícia médica para fins de ingresso, muni-
do de documento de identidade original com foto e exames/ 
relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDUCACAO 
BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

PAULA REGINA DENTE FERREIRA - 26584017 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 
16h32, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

PRISCILA PROCOPIO DOMINGOS - 36170464 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 
15h10, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

REGIANE PEREIRA DE ALMEIDA - 29582055 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 
16h20, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

REGINA DE ANDRADE MIRANDA - 45583577 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 
14h20, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

ROSEMARI DA SILVA CORREA - 19885450 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 03-07-2018 ás 
13h50, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

ROSEMEIRE ALVES DOS SANTOS - 27276665 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 
16h32, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

ROSEMERE MARIA DA SILVA CARNEIRO - 42970639 - 
Fica convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 
500 - TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 
ás 14h30, para a realização de perícia médica para fins de 
ingresso, munido de documento de identidade original com foto 
e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR 
EDUCACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

ROSILDA ALVES LOPES - 53156407 - Fica convocado(a) a 
comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 14h, para a realização 
de perícia médica para fins de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, do(a) 
SECRETARIA DA EDUCACAO.

ROSILENE FRACONERI DOS ANJOS - 43784104 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 
14h30, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

ROSIMEIRE SOBRINHO DE ALMEIDA - 14359588 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 03-07-2018 ás 
14h10, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

SANDRA ROSARIO LOPES - 20537545 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 03-07-2018 ás 13h40, para a 
realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relatórios 
médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, 
do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

SELMA RIBEIRO - 11479203 - Fica convocado(a) a compa-
recer no endereço AV. FRANCISCO GLICERIO, 1766, - CENTRO 
- CAMPINAS, no dia 28-06-2018 ás 14h, para a realização de 
perícia médica para fins de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, do(a) 
SECRETARIA DA EDUCACAO.

SHIRLEY DE ABREU SILVA CARVALHO - 53658666 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 
13h50, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

SILVIA ARCANJO FERREIRA - 17181229 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 03-07-2018 ás 14h, para a realização 
de perícia médica para fins de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, do(a) 
SECRETARIA DA EDUCACAO.

SIMONE BARBOSA DA SILVA BALBINO - 29628438 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 
13h20, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

SIMONE DA SILVA VALADAO - 41043087 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 02-07-2018 ás 14h50, para a 
realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
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