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 SEGURANÇA PÚBLICA

 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

 DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DR. 
MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES 
PEREIRA
 Corregedoria Geral da Polícia Civil
 Divisão de Sindicâncias Administrativas
 Equipe Q
 Notificação
SAD 055/2018 - DGP 2745/2018 – Administração Pública 

x Policial Civil. A Delegada de Polícia Titular da Equipe “Q” da 
Divisão de Sindicâncias Administrativas da Corregedoria Geral 
da Polícia Civil de São Paulo, Notifica o defensor, Dr. Lauro Souza 
da Silva - OAB/SP 193265, que encontra-se aberto o prazo para 
oferecimento de Alegações Finais de Defesa. E para que não seja 
alegada ignorância, é expedido o presente edital.

 Notificação
SAD 043/2018 - DGP 32246/2018 – Administração Pública 

x Policial Civil. A Delegada de Polícia Titular da Equipe “Q” da 
Divisão de Sindicâncias Administrativas da Corregedoria Geral 
da Polícia Civil de São Paulo, Notifica o Defensor, Dr. Robson 
Oliveira de Aquino – OAB/SP 267.543, a participar de audiência 
perante esta Corregedoria Geral da Polícia Civil, situada na Rua 
da Consolação, 2333 – 6º andar, Cerqueira Cesar – São Paulo 
– SP, telefone (11) 3154-7730 (R. 318), para oitiva das duas tes-
temunhas arroladas pela Defesa, redesignada para o dia 12-07-
2018, às 14 horas. E para que não seja alegada ignorância, é 
expedido o presente edital.

 Divisão de Processos Administrativos
 4ª Unidade Processante Permanente
 Notificação
PAD. 073/2016, DGP. 1951/2016: Por ordem do Delegado 

de Polícia Presidente da 4ª Unidade Processante Permanente, 
situada na rua da Consolação 2333, 11º andar, sala 10, bairro 
Cerqueira César, São Paulo/SP, e nos termos do artigo 102, § 2º 
da Lei Complementar 207/1979, parcialmente modificada pela 
Lei Complementar 922/2002, Notifico o defensor dativo: DR. 
JOSÉ CAMILO LEONEL, OAB/SP. 382.127, com escritório na rua 
Itaici, 315, Cj. 33, bairro Santana, São Paulo/SP, Tel.: 2256-0967 
/ 9.9451-8956 (Defensor dativo do ex-Investigador de Polícia 
CARLOS EDUARDO ORTOLANI): DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊN-
CIA para o dia 17-07-2018 às 14h, para a oitiva de 1 testemunha 
arrolada pela Administração, considerando-se o defensor notifi-
cado a partir da data desta única publicação. 

 Notificação
PAD. 016/2015, DGP. 766/2015: Por ordem do Delegado 

de Polícia Presidente da 4ª Unidade Processante Permanente, 
situada na rua da Consolação 2333, 11º andar, sala 10, bairro 
Cerqueira César, São Paulo/SP, e nos termos do artigo 102, § 2º 
da Lei Complementar 207/1979, parcialmente modificada pela 
Lei Complementar 922/2002, Notifico os defensores: Drª. FER-
NANDA GLASHERSTER BIRKE, OAB/SP. 113.778, com escritório 
na rua Dr. Rodrigo Silva, 70, 3º andar, Cj. 36, Centro, São Paulo/
SP, Tel.: 3105-7703 (defensora do Delegado de Polícia aposenta-
do Dr. Armando R. B.) e Drª. THAMAR JESSÉ ENÉAS DE CASTRO, 
OAB/SP. 225.538 e DR. ERONIDES AGUIRRE LOPES, OAB/SP. 
112.748, advogados membros do mesmo escritório, localizado 
na avenida Cásper Líbero, 502, 10º andar, bairro Luz, São Paulo/
SP, Tel.: 3229-9014 / 9.9657-8595 / 9. 9191-2538 (defensores 
do Escrivão de Polícia ROBERTO ELIAS DE SIQUEIRA): A fim 
de terem vistas dos autos e concomitantemente apresentarem 
no prazo legal de 7 dias, as Alegações Finais (observando-se o 
prazo comum do artigo 109, § 3º da LOP), considerando-se os 
defensores notificados a partir da data desta única publicação. 

 Notificação
PAD. 033/2015, DGP. 1231/2015: Por ordem do Delegado 

de Polícia Presidente da 4ª Unidade Processante Permanente, 
situada na rua da Consolação 2333, 11º andar, sala 10, bairro 
Cerqueira César, São Paulo/SP, e nos termos do artigo 102, § 2º 
da Lei Complementar 207/1979, parcialmente modificada pela 
Lei Complementar 922/2002, Notifico a defensora: Drª. FER-
NANDA GLASHERSTER BIRKE, OAB/SP. 113.778, com escritório 
na rua Dr. Rodrigo Silva, 70, 3º andar, Cj. 36, Centro, São Paulo/
SP, Tel.: 3105-7703 (defensora do Escrivão de Polícia Sr. Ronaldo 
Luiz do Nascimento), a fim de ter vista dos autos e concomi-
tantemente apresentar no prazo legal de 7 dias, as Alegações 
Finais, considerando-se a defensora notificada a partir da data 
desta única publicação. 

 Notificação
PAD. 042/2015, DGP. 1625/2015: Por ordem do Delegado 

de Polícia Presidente da 4ª Unidade Processante Permanente, 
situada na rua da Consolação 2333, 11º andar, sala 10, bairro 
Cerqueira César, São Paulo/SP, e nos termos do artigo 102, § 2º 
da Lei Complementar 207/1979, parcialmente modificada pela 
Lei Complementar 922/2002, Notifico a defensora dativa: Drª. 
ELIANA RASIA, OAB/SP. 42.845, com escritório na rua Quintino 
Bocaiuva, 231, 5º andar, cj. 53, Centro, São Paulo/SP, Tel.: 3337-
4578 / 9.9130-8669: (defensora dativa do acusado Sr. Andrey 
Alan Ferraz de Albuquerque, Escrivão de Polícia): A fim de ter 
vista dos autos e concomitantemente apresentar até o prazo 
de 7 dias, as Alegações Finais, nos termos do artigo 112 da LOP, 
considerando-se a defensora notificada a partir da data desta 
única publicação. 

 Notificação
PAD. 044/2017, DGP. 3954/2017: Por ordem do Delegado 

de Polícia Presidente da 4ª Unidade Processante Permanente, 
situada na rua da Consolação 2333, 11º andar, sala 10, bairro 
Cerqueira César, São Paulo/SP, e nos termos do artigo 102, § 2º 
da Lei Complementar 207/1979, parcialmente modificada pela 
Lei Complementar 922/2002, Notifico os defensores: Drª. THA-
MAR JESSÉ ENÉAS DE CASTRO, OAB/SP. 225.538 e DR. ERONI-
DES AGUIRRE LOPES, OAB/SP. 112.748, advogados membros do 
mesmo escritório, localizado na avenida Cásper Líbero, 502, 10º 
andar, bairro Luz, São Paulo/SP, Tel.: 3229-9014 / 9.9657-8595 
/ 9. 9191-2538 (defensores do Escrivão de Polícia FERNANDO 
CONTRERAS SIQUEIRA): A fim de terem vista dos autos no prazo 
legal de 7 dias e concomitantemente apresentarem as Alegações 
Finais, considerando-se os defensores notificados a partir da 
data desta única publicação. 

 Notificação
PAD. 026/2014, DGP. 785/2013, CGPC. 6352/2014: Por 

ordem do Delegado de Polícia Presidente da 4ª Unidade Pro-
cessante Permanente, situada na rua da Consolação 2333, 11º 
andar, sala 10, bairro Cerqueira César, São Paulo/SP, e nos termos 
do artigo 102, § 2º da Lei Complementar 207/1979, parcialmen-
te modificada pela Lei Complementar 922/2002, Notifico os 
defensores: DR. LUIZ ANTONIO SABOYA CHIARADIA, OAB/SP. 
205.703; DR. ANDRÉ LUIZ BESERRA MEIRA, OAB/SP. 201.188 e 
Drª. SIMONE RIBEIRO SIMIONI, OAB/SP. 333.680, com escritório 
na rua Cardoso de Almeida, 407, sobreloja, São Paulo/SP, Tel.: 
3881-3193 (defensores do Escrivão de Polícia Valter Honorato): 
A fim de terem vistas dos autos e concomitantemente apresen-
tarem as Alegações Finais Complementares, até o prazo legal de 
5 dias, nos termos do artigo 114, § 2º, “in fine”, da Lei Orgânica 
da Polícia do Estado de São Paulo, considerando-se os defenso-
res notificados a partir da data desta única publicação. 

 Notificação
PAD. 037/2010, DGP. 1074/2010: Por ordem do Delegado 

de Polícia Presidente da 4ª Unidade Processante Permanente, 
situada na rua da Consolação 2333, 11º andar, sala 10, bairro 
Cerqueira César, São Paulo/SP, e nos termos do artigo 102, § 2º 
da Lei Complementar 207/1979, parcialmente modificada pela 
Lei Complementar 922/2002, Notifico o defensor: MARCOS 
ALVES DE SOUZA, OAB/SP. 152.825, com escritório na Ezequiel 

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 26-06-2018, 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.

RITA DE CASSIA BARBOSA DE CARVALHO - 15351099 - Pro-
tocolo SGP/37686/2018 - Fica suspenso por 118 dias a contar de 
28-04-2018, 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 II da Secretaria de SECRETARIA DA EDU-
CACAO observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos da 
Resolução SPG 18, de 29/04/15.

ROSANGELA CARDOSO DOS SANTOS - 34210517 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 26-06-2018, 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 26-06-2018, 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.

Secretaria de Agricultura e Abastecimento
RODRIGO FAVARETTO - 337941324 - Fica suspenso por 120 

dias a contar de 26-06-2018, nos termos do artigo 53, inciso I 
da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato ao 
cargo de AGENTE DE APOIO AGROPECUARIO, SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, 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 26-06-2018, 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.

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

 Comunicado
Edital de Ciência de Eliminação de Documentos
a que se refere o artigo 12 do, inciso IV, da Instrução Nor-

mativa APE/SAESP 02, de 02-12-2010
Comissão de Avaliação de Documentos de Acesso
Edital de Ciência de Eliminação de Documentos 73/2018
Diversas Unidades - Documentos Microfilmados
A Coordenadora da Comissão de Avaliação de Documentos 

de Acesso, instituída pela Portaria Detran 825/2012, publicada 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 28-06-2012, em con-
formidade com os prazos definidos na Tabela de Temporalidade 
de Documentos aprovada pela Resolução SGP- 23, de 29-07-
2011, faz saber a quem possa interessar que, a partir do 30.º dia 
subsequente à data de publicação deste Edital, o Departamento 
Estadual de Trânsito – Detran, eliminará os documentos abaixo 
relacionados. Os interessados poderão requerer às suas expen-
sas, no prazo citado, o desentranhamento de documentos ou 
cópias de peças do processo, mediante petição, desde que tenha 
respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedi-
do, dirigida à Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo.

SEDE
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Fiscalização de veículos e condutores
Atividade: Aplicação de penalidade e expedição de certidão 

negativa
Série documental: 23.06.02.02 – Processo de aplicação de 

penalidade de multa por infração à legislação de trânsito.
Data-Limite: Maio de 2018
Quantidade: 06(seis) Caixas
Observações complementares: (Eliminação ocorrida, em 

conformidade com a Lei Federal 5433/68).
ARMÊNIA, ARICANDUVA E INTERLAGOS
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Fiscalização de veículos e condutores
Atividade: Aplicação de penalidade e expedição de certidão 

negativa
Série documental: 23.06.02.02 – Processo de aplicação de 

penalidade de multa por infração à legislação de trânsito.
Data-Limite: Maio de 2018.
Quantidade: 05 (cinco) Caixas
Observações complementares: (Eliminação ocorrida, em 

conformidade com a Lei Federal 5433/68).
TODAS AS UNIDADES
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Fiscalização de veículos e condutores
Atividade: Aplicação de penalidade e expedição de certidão 

negativa
Série documental: 23.06.02.02 – Processo de aplicação de 

penalidade de multa por infração à legislação de trânsito.
Data-Limite: Março a maio 2016 e janeiro a junho de 2018.
Quantidade: 05 (cinco) Caixas
Observações complementares: (Eliminação ocorrida, em 

conformidade com a Lei Federal 5433/68).
ARMÊNIA
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Habilitação de condutores
Atividade: Expedição e renovação de habilitação
Série documental: 23.02.01.11 – Processo de solicitação de 

2ª via da Carteira Nacional de Habilitação - CNH
Data-Limite: Dezembro de 2017 e janeiro de 2018.
Quantidade: 03(três) Caixas
Observações complementares: Eliminação ocorrida, em 

conformidade com a Lei Federal 5433/68.
ARICANDUVA
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Habilitação de condutores
Atividade: Expedição e renovação de habilitação
Série documental: 23.02.01.06 – Processo de habilitação 

inicial de condutor
Data-Limite: Janeiro a dezembro de 2015 e 2016.
Quantidade: 54(cinquenta e quatro) Caixas
Observações complementares: Eliminação ocorrida, em 

conformidade com a Lei Federal 5433/68.
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Habilitação de condutores
Atividade: Expedição e renovação de habilitação
Série documental: 23.02.01.10 – Processo de renovação da 

validade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH
Data-Limite: Janeiro a setembro de 2015.
Quantidade: 06(seis) Caixas
Observações complementares: Eliminação ocorrida, em 

conformidade com a Lei Federal 5433/68.
Função: Planejamento e Gestão de Políticas para o Trânsito.
Subfunção: Habilitação de condutores
Atividade: Expedição e renovação de habilitação
Série documental: 23.02.01.11 – Processo de solicitação de 

2ª via da Carteira Nacional de Habilitação - CNH
Data-Limite: Janeiro a dezembro de 2015 e 2016.
Quantidade: 30(trinta) Caixas
Observações complementares: Eliminação ocorrida, em 

conformidade com a Lei Federal 5433/68.
Total de Caixas: 109(cento e nove) Caixas
Total de Metros Lineares: 15,26

Médicas do Estado, sito à Av. Prefeito Passos, s/nº - Glicério, 
no(s) dia(s) e horário(s) abaixo, para a realização de perícia 
médica complementar para fins de 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. Dias: 25-07-2018 12:00; 
04-07-2018 08h.

ELIANE LUCIA ALVES RAMOS PASQUALINI - 20170329 - 
Fica suspenso por 120 dias a contar de 26-06-2018, 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 26-06-2018, 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 AUGUSTA MENDES COSMO - 30031564 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 26-06-2018, 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 26-06-2018, 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.

EUNICE MARIA LOPES COUTINHO - 20826850 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 26-06-2018, 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 26-06-2018, 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.

IVONE ALVES TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 20092616 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 26-06-2018, 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, do 
SECRETARIA DA EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 
9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15.

IVONE ALVES TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 20092616 - Fica 
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias 
Médicas do Estado, sito à Av. Prefeito Passos, s/nº - Glicério, no(s) 
dia(s) e horário(s) abaixo, para a realização de perícia médica 
complementar para fins de 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. Dias: 19-07-2018 12h.

IZABEL CRISTINA DOS SANTOS TELES DE SOUZA - 35925110 
- Fica suspenso por 120 dias a contar de 26-06-2018, 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 26-06-2018, 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.

JOSILEIDE FERREIRA DE LIMA - 50670080 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 26-06-2018, 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 26-06-2018, 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.

LUCIA RAIMUNDO BERNARDO DOS SANTOS - 41393894 - 
Fica suspenso por 120 dias a contar de 26-06-2018, 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 26-06-2018, 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.

LUZIANE MENDES DE MORAES - 38944682 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 26-06-2018, 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 26-06-2018, 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.

MELLY YOSHIE SUGAKI - 25570885 - Fica suspenso por 120 
dias a contar de 26-06-2018, 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 26-06-2018, 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.

MICHELLE TENORIO FERREIRA - 32359960 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 26-06-2018, 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 26-06-2018, 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.

MONIQUE FRANCA ALMEIDA DA SILVA - 49356178 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 26-06-2018, 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 26-06-2018, 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.

NILZA MOREIRA COCA MILANI - 16410593 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 26-06-2018, 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 26-06-2018, 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.

PATRICIA ANDRE SCARPATO - 28429034 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 26-06-2018, nos termos do artigo 53, 

 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.
Ministerio Publico
DIEGO GARCIA BUELTA - 370956163 - Fica suspenso por 

120 dias a contar de 26-06-2018, nos termos do artigo 53, inciso 
I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato ao 
cargo de OFICIAL DE PROMOTORIA I, do MINISTERIO PUBLICO, 
observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos da Resolução 
SPG 18, de 29/04/15.

DIEGO GARCIA BUELTA - 370956163 - Fica convocado(a) a 
comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do Estado, 
sito à Av. Prefeito Passos, s/nº - Glicério, no(s) dia(s) e horário(s) 
abaixo, para a realização de perícia médica complementar para 
fins de de ingresso, munido de documento de identidade origi-
nal com foto e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: 
OFICIAL DE PROMOTORIA I, do(a) MINISTERIO PUBLICO. Dias: 
04-07-2018 08h.

Poder Judiciario
ENOQUE PEREIRA DE ASSIS - 288982964 - Protocolo 

SPG/683690/2018 - Fica convocado(a) a comparecer neste 
Departamento de Perícias Médicas do Estado, sito à Av. Prefeito 
Passos, s/nº, Glicério - São Paulo - SP, no(s) dia(s) e horário(s) 
abaixo, para a realização de perícia médica de Recurso de 
Ingresso, munido de documento de identidade original com foto 
e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PSICOLOGO 
JUDICIARIO, do(a) TRIBUNAL DE JUSTICA. Dias: 05-07-2018 
às 08h.

FLAVIO LUIS BERTOLA FILHO - 48393966 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 26-06-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de ESCREVENTE TECN JUDICIARIO, do TRIBUNAL DE 
JUSTICA, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos da 
Resolução SPG 18, de 29/04/15.

FLAVIO LUIS BERTOLA FILHO - 48393966 - Fica convocado(a) 
a comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do 
Estado, sito à Av. Prefeito Passos, s/nº - Glicério, no(s) dia(s) 
e horário(s) abaixo, para a realização de perícia médica com-
plementar para fins de de ingresso, munido de documento de 
identidade original com foto e exames/ relatórios médicos soli-
citados. Cargo: ESCREVENTE TECN JUDICIARIO, do(a) TRIBUNAL 
DE JUSTICA. Dias: 04-07-2018 08h.

Secretaria da Administracao Penitenciária
ANDRE GUSTAVO MARTINS - 47984646 - Candidato não 

compareceu à perícia médica agendada.
CLEBER IZIDORO LUIZ - 361865272 - Protocolo 

SPG/71353/2018 - Fica convocado(a) a comparecer neste Depar-
tamento de Perícias Médicas do Estado, sito à Av. Prefeito 
Passos, s/nº, Glicério - São Paulo - SP, no(s) dia(s) e horário(s) 
abaixo, para a realização de perícia médica de Recurso de 
Ingresso, munido de documento de identidade original com foto 
e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: AG SEG PENIT 
CLASSE I, do(a) SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIÁ-
RIA. Dias: 05-07-2018 às 08h.

KEROLYN SUAIDEN SILVA - 409083793 - Protocolo 
SPG/711454/2018 - Fica convocado(a) a comparecer neste 
Departamento de Perícias Médicas do Estado, sito à Av. Prefeito 
Passos, s/nº, Glicério - São Paulo - SP, no(s) dia(s) e horário(s) 
abaixo, para a realização de perícia médica de Recurso de 
Ingresso, munido de documento de identidade original com foto 
e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: AG SEG PENIT 
CLASSE I, do(a) SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIÁ-
RIA. Dias: 05-07-2018 às 08h.

RAFAEL SANTOS VIEIRA - 454385663 - Protocolo 
SPG/705962/2018 - Fica convocado(a) a comparecer neste 
Departamento de Perícias Médicas do Estado, sito à Av. Prefeito 
Passos, s/nº, Glicério - São Paulo - SP, no(s) dia(s) e horário(s) 
abaixo, para a realização de perícia médica de Recurso de 
Ingresso, munido de documento de identidade original com foto 
e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: AG SEG PENIT 
CLASSE I, do(a) SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIÁ-
RIA. Dias: 05-07-2018 às 08h.

VALDIRENE MARIA DE SOUZA - 279861278 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 26-06-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de AG SEG PENIT CLASSE I, do SECRETARIA DA ADMI-
NISTRACAO PENITENCIÁRIA, observando-se o previsto no artigo 
9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15.

VALDIRENE MARIA DE SOUZA - 279861278 - Fica 
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias 
Médicas do Estado, sito à Av. Prefeito Passos, s/nº - Glicério, no(s) 
dia(s) e horário(s) abaixo, para a realização de perícia médica 
complementar para fins de de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: AG SEG PENIT CLASSE I, do(a) SECRETARIA 
DA ADMINISTRACAO PENITENCIÁRIA. Dias: 04-07-2018 08h.

Secretaria da Educacao
ALCIONE MARIA SANTOS ANDRADE - 35062610 - Fica 

suspenso por 120 dias a contar de 26-06-2018, 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 26-06-2018, 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.

ANACRIS SILVA DE MEDEIROS - 34712476 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 26-06-2018, 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 26-06-2018, 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.

CLAUDIA CELIA PEREIRA DE OLIVEIRA - 38621808 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 26-06-2018, 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 26-06-2018, 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.

CLAUDIA MARIA DA COSTA PEREIRA - 22780497 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 26-06-2018, 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 26-06-2018, 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.

EDENISSE ALVES DOS SANTOS - 27023608 - 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, do SECRETARIA 
DA EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágra-
fos da Resolução SPG 18, de 29/04/15.

EDENISSE ALVES DOS SANTOS - 27023608 - Fica 
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias 
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