
quarta-feira, 27 de junho de 2018 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 128 (117) – 79

JOAO DE ALMEIDA AUGUSTO - 27893363 - 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: 05-07-2018 12h15.

JOAO DE ALMEIDA AUGUSTO - 27893363 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 25-06-2018, 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.

JOELMA CRISTINA DA CRUZ GONCALVES - 40911554 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 25-06-2018, 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 25-06-2018, 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.

KATIA CRISTINA VILARIN POIT - 23170013 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 23-06-2018, 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 23-06-2018, 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.

KETLIN WAILLANT BORGES WOZNIAK - 1566975 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 25-06-2018, 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 25-06-2018, 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.

LAURA GONCALVES DA SILVA - 13723618 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 23-06-2018, 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 23-06-2018, 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.

LEONARDO CALEGARO - 28146202 - Fica suspenso por 120 
dias a contar de 23-06-2018, 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 23-06-2018, 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.

LUCIANA APARECIDA DA SILVA - 22966701 - 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.

LUCIANA APARECIDA DA SILVA - 22966701 - 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: 18-07-2018 12h.

LUCIENE PASCOAL MENDES - 20839757 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 23-06-2018, 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 23-06-2018, 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.

LUCIMEIRE APARECIDA TAVARES - 28123798 - Fica suspen-
so por 120 dias a contar de 23-06-2018, 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 23-06-2018, 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.

MARCIA BERNARDO FAUSTINO MENDES - 18480589 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 23-06-2018, 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 23-06-2018, 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.

MARCIA DAVI DE OLIVEIRA - 1713024 - 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.

MARCIA FERREIRA DA SILVA JESUS - 16870512 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 25-06-2018, 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 25-06-2018, 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.

MARIA APARECIDA FERNANDES - 17121305 - Fica suspen-
so por 120 dias a contar de 23-06-2018, 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 23-06-2018, no 

em vista a necessidade de avaliação dos exames apresentados 
pelo médico perito.

CRISTIANE IRACEMA DE BARROS BORGES BATISTA - 
25023470 - Fica suspenso por 120 dias a contar de 25-06-2018, 
nos termos do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de 
posse do referido candidato ao cargo de PROFESSOR EDUCA-
CAO 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 25-06-2018, 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.

CRISTIANE RAQUEL ALVES BONFIM - 26253571 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 25-06-2018, 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 25-06-2018, 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.

DEISE MARA DE MORAES CRUZ - 17167919 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 23-06-2018, 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 23-06-2018, 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.

EDENICE DE ABREU BOTTONI - 17422418 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 25-06-2018, 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 25-06-2018, 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.

ELOA RIBEIRO DE PAULA - 42532364 - Fica suspenso por 
120 dias a contar de 25-06-2018, 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 25-06-2018, 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 MENDES LOPES - 28189970 - Fica suspenso por 120 
dias a contar de 23-06-2018, 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 23-06-2018, 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.

EVANGELICA BARRETO RODRIGUES - 52187171 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 25-06-2018, 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 25-06-2018, 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.

FABIANA DE BARROS SILVA - 30671831 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 23-06-2018, 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 23-06-2018, 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.

FABIANA PEREIRA GOMES - 43801823 - Fica suspenso por 
120 dias a contar de 25-06-2018, 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 25-06-2018, 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.

FERNANDA ISIS PRADA PEREIRA - 45021606 - Fica suspen-
so por 120 dias a contar de 23-06-2018, 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 23-06-2018, 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.

HELEN CRISTINA LIMA DA SILVA - 41197788 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 25-06-2018, 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 25-06-2018, 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.

JANE HONORIO PARREIRA - 23387938 - 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.

JOAO AZEVEDO DE LIMA - 28995327 - 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 parágrafos 
da Resolução SPG 18, de 29/04/15.

JOAO AZEVEDO DE LIMA - 28995327 - 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: 
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDU-
CACAO. Dias: 04-07-2018 13:00; 04-07-2018 08h.

JUDICIARIO, do TRIBUNAL DE JUSTICA, observando-se o previsto 
no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15.

Procuradoria Geral do Estado
GUSTAVO LUCAS FIORAVANTI PEREIRA - 295099732 - 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 EXECUTIVO PUBLICO, do PROCURADO-
RIA GERAL DO ESTADO, observando-se o previsto no artigo 9º e 
parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15.

GUSTAVO LUCAS FIORAVANTI PEREIRA - 295099732 - 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: EXECUTIVO PUBLICO, do(a) PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO. Dias: 18-07-2018 12h.

MARIA DEUSILENE TEIXEIRA ALVES - 3070499 - 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 EXECUTIVO PUBLICO, PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO, 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.

VANESSA FALEIROS DA CUNHA - 292974632 - Fica suspen-
so por 120 dias a contar de 25-06-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de EXECUTIVO PUBLICO, PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO, 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 25-06-2018, 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 da Administracao Penitenciária
SERGIO DO CARMO NASCIMENTO - 161405605 - Fica 

suspenso por 120 dias a contar de 25-06-2018, 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 ADMINISTRACAO PENITENCIÁRIA, observando-se o previsto 
no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15.

SERGIO DO CARMO NASCIMENTO - 161405605 - 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: 29-06-2018 08h.

Secretaria da Educacao
ADRIANA GARCIA DE MEDEIROS - 19850550 - Fica suspen-

so por 120 dias a contar de 23-06-2018, 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 23-06-2018, 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.

ADRIANA MOLINA DE OLIVEIRA SALES - 27189199 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 25-06-2018, 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 25-06-2018, 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.

ADRIANA PEREIRA CALDEIRA PIMENTA - 6261770 - 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 parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15.

ADRIANA PEREIRA CALDEIRA PIMENTA - 6261770 - 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: 18-07-2018 12h.

AMANDA ROSA MOTA CANDIDO - 22088567 - Fica suspen-
so por 120 dias a contar de 23-06-2018, 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 23-06-2018, 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.

CAMILA ALVES CASSIOLATO - 43539290 - 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.

CARLA SIQUEIRA CORTE BARBOSA - 44219458 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 23-06-2018, 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 23-06-2018, 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.

CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - 19467477 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 25-06-2018, 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 25-06-2018, 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 VELLOZA NUNES - 28990371 - 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 

- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 04-07-2018 ás 
15h20, 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.

WILZA CARLA RIGHETTI - 18036945 - Fica convocado(a) a 
comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 04-07-2018 ás 11h40, 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.

YARA ALVES DA SILVA - 17560281 - Fica convocado(a) a 
comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 04-07-2018 ás 10h40, 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 da Saude
MARCELO MAIA REIS - 22183132 - Fica convocado(a) a 

comparecer no endereço IAMSPE SAO PAULO - AMBIENTAL 
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, RUA ITAPEVA, 500 - TER-
REO, BELA VISTA, SAO PAULO, no dia 04-07-2018 ás 15h32, para 
a realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relatórios 
médicos solicitados. Cargo: MEDICO I, do(a) SECRETARIA DA 
SAUDE.

Secretaria de Agricultura e Abastecimento
ADRIANO EZEQUIAS MARTINS - 85828410 - Fica 

convocado(a) a comparecer no endereço RUA TAMEKISHI TAKA-
NO, 582, - CENTRO - REGISTRO, 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: TECNICO DE 
APOIO AGROPECUARIO, do(a) SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO.

ANDERSON GUIMARAES OLIVEIRA - 4620210 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço, AV PREFEITO PASSOS 
S/N, GLICERIO - VARZEA DO CARMO, SAO PAULO, no dia 05-07-
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: ASSISTENTE 
AGROPECUARIO I, do(a) SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO.

ANDRE SOLIGO VIZEU DE PALMA - 293410410 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLI-
CERIO, 1766, - CENTRO - CAMPINAS, no dia 29-06-2018 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: TECNICO DE 
APOIO AGROPECUARIO, do(a) SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO.

ANGELA APARECIDA DE CASTRO - 405916851 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLI-
CERIO, 1766, - CENTRO - CAMPINAS, no dia 02-07-2018 
ás 09h30, 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.

ANNA CECILIA SIGOLO SANCHES - 342932111 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ADOLPHO JOSÉ 
PEREIRA, 165, - JARDIM INFANTE DOM HENRIQUE - BAURU, no 
dia 29-06-2018 ás 09h30, para a realização de perícia médica 
para fins de ingresso, munido de documento de identidade ori-
ginal com foto e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: 
ASSISTENTE AGROPECUARIO I, do(a) SECRETARIA DE AGRICUL-
TURA E ABASTECIMENTO.

Tribunal de Contas do Estado
RAFAEL JOSE BASTOS - 32639932 - Fica convocado(a) a 

comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 04-07-2018 ás 15h32, 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.
Defensoria Publica do Estado
RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS CALEJON - 276822560 - 

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 DEFENSOR PUBLICO EST. NIVEL I, 
do DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO, observando-se o previsto 
no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15.

RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS CALEJON - 276822560 - 
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: DEFENSOR PUBLICO EST. NIVEL I, do(a) 
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO. Dias: 29-06-2018 11h30.

Ministerio Publico
RAYSSA BRAGA NASCIMENTO - 15502463 - 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: OFICIAL DE PROMOTORIA I, do(a) MINISTE-
RIO PUBLICO. Dias: 04-07-2018 13:00; 04-07-2018 08h.

RAYSSA BRAGA NASCIMENTO - 15502463 - 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 candi-
dato 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.

THAIS GABRIELA DE MELO E SOUZA - 487336860 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 25-06-2018, nos termos 
do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do 
referido candidato ao cargo de AUXILIAR DE PROMOTORIA I, do 
MINISTERIO PUBLICO, observando-se o previsto no artigo 9º e 
parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15.

THAIS GABRIELA DE MELO E SOUZA - 487336860 - 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: AUXILIAR DE PROMOTORIA I, do(a) MINISTE-
RIO PUBLICO. Dias: 29-06-2018 08h.

Poder Judiciario
AIRESLENE MARINARDA DA GRACA DANTAS P TAVARES 

- 5409798969 - Fica convocado(a) a comparecer neste Departa-
mento 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 exa-
mes/ relatórios médicos solicitados. Cargo: ESCREVENTE TECN 
JUDICIARIO, do(a) TRIBUNAL DE JUSTICA. Dias: 29-06-2018 08h.

AIRESLENE MARINARDA DA GRACA DANTAS P TAVARES 
- 5409798969 - Fica suspenso por 120 dias a contar de 25-06-
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 
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