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IVANEIDE DE OLIVEIRA SOUSA - 23678747 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 27-06-2018, 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 27-06-2018, 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.

KELLY CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS - 28616399 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 27-06-2018, 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 27-06-2018, 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 RIBEIRO FRANCA - 24124965 - Fica suspenso por 
120 dias a contar de 27-06-2018, 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 27-06-2018, 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 JACINTO - 20727504 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 27-06-2018, 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 27-06-2018, 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 DO CARMO VIEIRA DOS SANTOS MENDES - 
14852362 - Fica suspenso por 120 dias a contar de 27-06-2018, 
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 27-06-2018, 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.

PRISCILA OLIVEIRA DA SILVEIRA RODRIGUES - 30797127 - 
Fica suspenso por 120 dias a contar de 27-06-2018, 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 27-06-2018, 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.

ROSINEA MARIA DA COSTA SILVA - 18420815 - Fica suspen-
so por 120 dias a contar de 27-06-2018, 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 27-06-2018, 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.

VANIA MADALENA LUIZ MEDEIROS - 21839886 - 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.

VANIA MADALENA LUIZ MEDEIROS - 21839886 - 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: 11-07-2018 12:00; 
03-07-2018 08h.

Secretaria da Saude
LUIZ FLAVIO BRANDAO RIBEIRO - 39242679 - 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: MEDICO I, do(a) SECRETARIA DA SAUDE. 
Dias: 03-07-2018 08:00; 25-07-2018 12h15.

LUIZ FLAVIO BRANDAO RIBEIRO - 39242679 - 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 MEDICO I, do SECRETARIA DA SAUDE, observando-
-se o previsto no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, 
de 29/04/15.

Secretaria de Energia e Mineracao
CYRO SIQUEIRA NETO - 26341139 - 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 
03-07-2018, às 07h15, para a realização de perícia médica de 
Recurso de Pré Avaliação, munido de documento de identidade 
original com foto e exames/ relatórios médicos solicitados. 
Cargo: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PUBLICOS I.

no artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15. 
O candidato deverá apresentar os exames complementares 
solicitados em 27-06-2018, 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.

CINTIA MENDES OLIVEIRA - 341844998 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 27-06-2018, 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 27-06-2018, 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.

CLAUDINEIA DINIZ MARTINS - 42320210 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 27-06-2018, 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 27-06-2018, 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.

DANIELA NEGOV SANTIAGO REIS - 30287988 - Fica suspen-
so por 120 dias a contar de 27-06-2018, 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 27-06-2018, 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.

DENISE LOPES SOUSA - 25848090 - 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: 11-07-2018 12:00; 03-07-2018 08:00; 
23-07-2018 12h30.

DENISE LOPES SOUSA - 25848090 - 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.

EDNA DA COSTA - 18005573 - Fica suspenso por 120 dias 
a contar de 27-06-2018, 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 Reso-
lução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresentar os 
exames complementares solicitados em 27-06-2018, 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.

EDNEIDE LOPES ALVES LINHARES - 27418482 - Fica suspen-
so por 120 dias a contar de 27-06-2018, 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 27-06-2018, 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.

ELEN CRISTINA VIEIRA FRANCISCO ALVES DA SILVA - 
47930451 - Fica suspenso por 120 dias a contar de 27-06-2018, 
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 27-06-2018, 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.

ELIANAI DE OLIVEIRA FREITAS - 4108249 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 27-06-2018, 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 27-06-2018, 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.

ELIETE LUCIANO GALVAO - 17723758 - Fica suspenso por 
120 dias a contar de 27-06-2018, 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 27-06-2018, 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.

GISELE SALES CRUZ SANCHEZ - 34731598 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 27-06-2018, 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 27-06-2018, 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.

- SAO PAULO, no dia 06-07-2018 ás 09h50, 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.

VIVIANE CRISTINA DALFRE - 32783879 - 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: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, 
do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

WELDILENE APARECIDA DA SILVA PIRES - 52140744 - 
Fica convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 
500 - TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 06-07-2018 
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.

Secretaria de Agricultura e Abastecimento
ADRIANO MACEDO DEBIAZZI - 439796775 - Fica 

convocado(a) a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLICE-
RIO, 1766, - CENTRO - CAMPINAS, no dia 05-07-2018 ás 08h50, 
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.

RODRIGO DE MACEDO COUTO - 241568567 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 06-07-2018 ás 
08h20, 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: ASSISTENTE 
AGROPECUARIO I, do(a) SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO.

Tribunal de Contas do Estado
GABRIEL WELLISON ZICA - 460331231 - Fica convocado(a) 

a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 06-07-2018 ás 10h10, 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.
Poder Judiciario
GUSTAVO CARVALHO DA SILVA MARINHO - 3203547 - 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: ESCREVENTE TECN JUDICIARIO, do(a) TRIBU-
NAL DE JUSTICA. Dias: 03-07-2018 08h.

GUSTAVO CARVALHO DA SILVA MARINHO - 3203547 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 27-06-2018, nos termos do 
artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do refe-
rido 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.

JOAO PAULO DE OLIVEIRA CARVALHO - 462002354 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 27-06-2018, nos termos do 
artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do refe-
rido 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.

JOAO PAULO DE OLIVEIRA CARVALHO - 462002354 - 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: ESCREVENTE TECN JUDICIARIO, do(a) TRIBU-
NAL DE JUSTICA. Dias: 03-07-2018 08h.

Procuradoria Geral do Estado
WESLEY SALLES BEZERRA - 229482193 - Fica suspenso por 

120 dias a contar de 27-06-2018, 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 PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos da 
Resolução SPG 18, de 29/04/15.

WESLEY SALLES BEZERRA - 229482193 - 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 
solicitados. Cargo: EXECUTIVO PUBLICO, do(a) PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO. Dias: 03-07-2018 08:00; 16-07-2018 12h30.

Secretaria da Administracao Penitenciária
TIAGO ANDRADE GONCALVES - 43975382 - 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.

TIAGO ANDRADE GONCALVES - 43975382 - 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: 11-07-2018 12:00; 
03-07-2018 08h.

Secretaria da Educacao
CASTELIANE CRISTINA SBERCI AGUIAR - 34916791 - Fica 

suspenso por 120 dias a contar de 27-06-2018, 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 

- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 06-07-2018 ás 
11h30, 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.

ROSINEIDE ALMEIDA EDUARDO - 42342072 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 06-07-2018 ás 
12h50, 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.

SARAH MILO NEGRAO - 7564950 - Fica convocado(a) a 
comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 06-07-2018 ás 11h, 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 DUARTE FLAVIO - 18602779 - Fica convocado(a) a 
comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 06-07-2018 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.

SHIRLEY APARECIDA DE CAMPOS LUIZ - 26112137 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 06-07-2018 ás 
11h10, 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.

SIRLEI DA PAZ CASSAN - 27433840 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLICERIO, 1766, 
- CENTRO - CAMPINAS, no dia 05-07-2018 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.

SOLANGE ALVES DE LIMA OLIVEIRA - 33553316 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 06-07-2018 ás 
08h10, 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.

TABATA ARAUJO MENDES DA SILVA - 42527403 - 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 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.

TACIANA CRISTINA AKABOCI YOKOSAWA - 24172473 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA: CONDE AFONSO 
CELSO, 1976, - JARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO, no dia 
04-07-2018 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 EDU-
CACAO.

TERESA CRISTINA DA SILVA DE ARRUDA - 14924953 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - 
TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 06-07-2018 ás 12h, 
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.

THAMIRES SOUZA DE OLIVEIRA BEZERRA - 47307687 - 
Fica convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 
500 - TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 06-07-2018 
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.

TIAGO CESAR COSTA - 45740741 - Fica convocado(a) a 
comparecer no endereço RUA XV DE NOVEMBRO, 902, - CEN-
TRO - TAUBATE, no dia 04-07-2018 ás 10h20, para a realização 
de perícia médica para fins de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: ANALISTA TECNOLOGIA, do(a) SECRETARIA 
DA EDUCACAO.

VALERIA DE MATTOS CEZAR - 42122323 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 06-07-2018 ás 09h20, 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 TEIXEIRA DOS SANTOS - 33540212 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 06-07-2018 ás 
10h20, 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.

VANIA REGINA TEOFILO FIGNANA ROCHA - 34098414 - 
Fica convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 
500 - TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 06-07-2018 
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.

VERA IARA DOS SANTOS CARVALHO - 10452595 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 06-07-2018 ás 
09h20, 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.

VIVIAN VERSATI - 27318934 - Fica convocado(a) a compa-
recer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA VISTA 

 Comunicado
Convocações para análise de pedidos de reconsideração:
Os servidores abaixo relacionados ficam convocados a comparecer no dia/hora/local indicados, para a realização de perícia médica para análise aos pedidos de reconsideração, munidos de prova de identidade, atestado médico do período e exames complementares.

RG NOME LOCAL MUNICIPIO DATA HORÁRIO REFERENTE AO D.O. SECRETARIA

17650697 Carlos Roberto Baptista Climet - Avenida Doutor Franco da Rocha, 231 - Centro Franco da Rocha 04-07-2018 08:30 29-05-2018 Administracao Penitenciária
32176705 Claudemir Galvao Pinto Nahime - R Avenida Ministro Urbano Marcondes 1-93 - Vila Paraiba Guaratingueta 05-07-2018 13:30 30-05-2018 Administracao Penitenciária
20104086 Henry James Speltri Simonetti Ambiental - Rua Adolpho José Pereira, 1-65 - Jd Infante Dom Henrique Bauru 04-07-2018 09:20 05-05-2018 Administracao Penitenciária
33570217 Jose Eduardo de Oliveira Ambiental - Rua Itapeva, 500 - Térreo, Bela Vista Sao Paulo 10-07-2018 07:10 26-05-2018 Administracao Penitenciária
8005599 Sonia Maria Belardinucci Ambiental - Rua Itapeva, 500 - Térreo, Bela Vista Sao Paulo 10-07-2018 07:50 12-06-2018 Casa Civil
11354372 Carlos Jose Soares Med Seg - Rua Guaiuba, 29 - Guilhermina Praia Grande 05-07-2018 08:00 29-05-2018 Educacao
18147191 Debora Antonio de Souza Mrt - Rua Virginia Crivilari N 54, Centro Osasco 04-07-2018 14:50 29-05-2018 Educacao
18949693 Eliana Aparecida Souza Borrego Jso - Rua Armando Salles de Oliveira, 88- Jd Leonídia Jacarei 04-07-2018 15:15 11-05-2018 Educacao
40856838 Elisamara Soares Alvarez Ambiental - Rua Itapeva, 500 - Térreo, Bela Vista Sao Paulo 10-07-2018 07:00 31-05-2018 Educacao
21831812 Eliseu Marcelino da Silva Ergocenter - Rua Bertioga, 48, Jardim Paulista Presidente Prudente 05-07-2018 09:00 29-05-2018 Educacao
10589664 Elizabeth Conceicao P Rosado Ambiental - Rua Itapeva, 500 - Térreo, Bela Vista Sao Paulo 10-07-2018 07:00 05-06-2018 Educacao
21484005 Felipe F Oliveira Junior Ambiental - Rua Itapeva, 500 - Térreo, Bela Vista Sao Paulo 10-07-2018 07:00 26-05-2018 Educacao
15776453 Francisco Abelardo G Sousa Ambiental - Rua Itapeva, 500 - Térreo, Bela Vista Sao Paulo 10-07-2018 07:00 08-05-2018 Educacao
19162801 Isabel Aparecida Pereira Meta - Rua Floriano Peixoto, 710 - Vila Mendonça Aracatuba 05-07-2018 13:40 06-06-2018 Educacao
30224171 Julia Manoela Leal Ambiental - Rua Itapeva, 500 - Térreo, Bela Vista Sao Paulo 10-07-2018 07:10 22-05-2018 Educacao
30942372 Karina Volpe Pereira da Silva Ambiental - Rua Itapeva, 500 - Térreo, Bela Vista Sao Paulo 10-07-2018 07:10 05-06-2018 Educacao
22910541 Keli dos Santos Ambiental - Rua Itapeva, 500 - Térreo, Bela Vista Sao Paulo 10-07-2018 07:20 05-06-2018 Educacao
7257840 Lucia Helena Carvalho Carneiro Pediatria São João - Rua Nagib Miguel, 4-091, 2º Andar Sala 26 Sao Joao da Boa Vista 05-07-2018 09:00 29-05-2018 Educacao
10903309 Maria Aparecida Santos Silva Dosso - Av Rio Branco, 23, Centro Adamantina 05-07-2018 16:00 17-05-2018 Educacao
11292827 Maria Gidelte dos Santos Cassis - Rua Bahia, 178, Gonzaga Santos 05-07-2018 07:00 29-05-2018 Educacao
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