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TATIANE OLIVEIRA LISBOA DIAS - 33609753 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 28-06-2018 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.

THAIS AMORIM DAMACENO SILVA - 47333373 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - 
TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 28-06-2018 ás 13h, 
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.

THAIS DANYI DA SILVA - 48580644 - Fica convocado(a) a 
comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 28-06-2018 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.

THALITA GONALVES DOS SANTOS - 44654678 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 28-06-2018 ás 
13h10, 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 SANTOS DIAS - 29345368 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 28-06-2018 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.

VANDRIANA CRISTINA BARTOLO DOS SANTOS - 32966518 
- Fica convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 
500 - TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 27-06-2018 
ás 12h50, 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 SANT ANNA FERREIRA - 32478370 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 27-06-2018 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.

VANIA REGINA DIAS DOS REIS - 25141074 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - 
TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 28-06-2018 ás 14h, 
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.

VANIA TROSDTORF FILIPE - 23509050 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 28-06-2018 ás 14h20, 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 CRISTINA VASCONCELOS BARSAGLINI - 23703946 
- Fica convocado(a) a comparecer no endereço RUA: CONDE 
AFONSO CELSO, 1976, - JARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO, 
no dia 26-06-2018 ás 08h30, 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: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA 
DA EDUCACAO.

VIVIANE MIRIAM CARDOSO CRUZ - 12966412 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 27-06-2018 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.

Secretaria de Agricultura e Abastecimento
DANILO ROMAO - 232788169 - Fica convocado(a) a com-

parecer no endereço AV. TABAJARAS, 1205, - CENTRO - TUPA, no 
dia 26-06-2018 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: ASSIS-
TENTE AGROPECUARIO I, do(a) SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO.

FELIPE FURTADO FRIGIERI - 347503810 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA SALDANHA MARINHO, 677, 
- CENTRO - ITAPETININGA, no dia 26-06-2018 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: OFICIAL DE APOIO AGROPECUARIO, 
do(a) SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

GIOVANNA MARGHERI NUNES JOAQUIM - 459955846 - 
Fica convocado(a) a comparecer no endereço RUA TAMEKISHI 
TAKANO, 582, - CENTRO - REGISTRO, no dia 29-06-2018 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: ASSISTENTE 
AGROPECUARIO I, do(a) SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO.

GUILHERME ANTONIO FERRARI SCUDELLER - 359026928 
- Fica convocado(a) a comparecer no endereço PRESIDENTE 
HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO 383, - JARDIM MER-
CEDES - LIMEIRA, no dia 26-06-2018 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: ASSISTENTE AGROPECUARIO I, do(a) SECRE-
TARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

IEDA DALLA PRIA BLANCO - 327161930 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço AV. MILTON TERRA VERDI, 652/654, - 
JD AMERICA - FERNANDOPOLIS, no dia 26-06-2018 ás 18h, 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.

JOAO PAULO NIKOLAUS - 342646643 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLICERIO, 1766, 
- CENTRO - CAMPINAS, no dia 27-06-2018 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: ASSISTENTE AGROPECUARIO I, do(a) 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

JULIANE SILVA - 525520715 - Fica convocado(a) a compa-
recer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA VISTA 
- SAO PAULO, no dia 27-06-2018 ás 13h10, para a realização 
de perícia médica para fins de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO, do(a) SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

KERLEN CRISTINA CARVALHO - 213395861 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLI-
CERIO, 1766, - CENTRO - CAMPINAS, no dia 27-06-2018 ás 
08h40, 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.

MARCOS ALBERTO DE MATTOS DUARTE - 940214733 - 
Fica convocado(a) a comparecer no endereço RUA BERTIOGA, 
48, - JD. PAULISTA - PRESIDENTE PRUDENTE, no dia 26-06-
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: OFICIAL DE 
APOIO AGROPECUARIO, do(a) SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO.

MARINA ARAUJO BAVOSO - 86863677 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço AV NELSON SPIELMANN, 857, - CEN-
TRO - MARILIA, no dia 26-06-2018 ás 10h, para a realização de 
perícia médica para fins de ingresso, munido de documento de 
identidade original com foto e exames/ relatórios médicos solici-
tados. Cargo: ASSISTENTE AGROPECUARIO I, do(a) SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

MARINA MONTEIRO DE CASTRO PEREIRA - 17892586 - 
Fica convocado(a) a comparecer no endereço RUA SALDANHA 
DA GAMA, 63, - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU, no dia 
26-06-2018 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: ASSIS-
TENTE AGROPECUARIO I, do(a) SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO.

RODRIGO FAVARETTO - 337941324 - Fica convocado(a) a 
comparecer no endereço RUA ADOLPHO JOSÉ PEREIRA, 165, 
- JARDIM INFANTE DOM HENRIQUE - BAURU, no dia 26-06-
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.

 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
MARCELLO EDUARDO DA SILVA XAVIER - 281337824 - Fica 

suspenso por 120 dias a contar de 20-06-2018, 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, 
TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR, 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 20-06-2018, 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.

SUELEN FERNANDES - 340811249 - Protocolo 
SPG/684095/2018 - 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: 28-06-2018 
às 08h.

Procuradoria Geral do Estado
EDSON TOSHIAKI ENDO - 9770040 - Fica suspenso por 120 

dias a contar de 20-06-2018, 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 20-06-2018, 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.

ROBERTO TOMISAWA - 132082494 - Fica suspenso por 120 
dias a contar de 20-06-2018, 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 20-06-2018, 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.

VINICIUS CHIOVATTO SERPA - 46902124 - 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: 04-07-2018 12h.

VINICIUS CHIOVATTO SERPA - 46902124 - Fica suspenso por 
120 dias a contar de 20-06-2018, 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.

Secretaria da Administracao Penitenciária
ANGELA CRISTINA JULIANI PEREIRA COSTA - 27759831 - 

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 29-06-2018, às 09h30, para a realização de perí-
cia médica de Recurso de Pré Avaliação, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: ENFERMEIRO

BARBARA CRISTINE TEIXEIRA - 278974119 - 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 29-06-2018, às 09h, para a realização de 
perícia médica Recurso de Pré Avaliação, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: ENFERMEIRO

MONICA MARTINS CARVALHO - 451439272 - 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: 25-06-2018 08h.

MONICA MARTINS CARVALHO - 451439272 - 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 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.

RAMON NUNES DUARTE - 577171318 - Protocolo 
SPG/689394/2018 - 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: 26-06-2018 às 08h.

Secretaria da Educacao
ADRIANA LINDHORST DE OLIVEIRA RAINHA - 21588925 - 

Fica suspenso por 120 dias a contar de 20-06-2018, 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 20-06-2018, 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.

ANA CRISTINA DA SILVA PUGLIESI - 27646406 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 19-06-2018, 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 19-06-2018, 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.

ANA CRISTINA DE SOUZA HENRIQUES - 23313669 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 20-06-2018, 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 20-06-2018, 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 BARBOSA DA SILVA - 45373383 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 19-06-2018, 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 19-06-2018, 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.

FATIMA CRISTINA SANTOS DIAS - 10829761 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 20-06-2018, 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 20-06-2018, 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.

GEOVANA BATISTA DE FREITAS - 28239330 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 20-06-2018, 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 20-06-2018, 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.

GIOVANA DE CASSIA PUPPO - 44626538 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 19-06-2018, 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 19-06-2018, 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.

GLEICY FERREIRA DE SANTANA - 37724799 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 20-06-2018, 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 20-06-2018, 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.

ISIS CRISTIANE BARBOSA ROSSI - 27447956 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 20-06-2018, 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 20-06-2018, 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.

JONATAS FERNANDO DORTA - 41639319 - 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.

JONATAS FERNANDO DORTA - 41639319 - 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.

JULIANA SOUSA RODRIGUES - 29521797 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 20-06-2018, 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.

JULIANA SOUSA RODRIGUES - 29521797 - 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: 25-06-2018 08h.

LEONICE BRILHANTE CONDE - 13099453 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 20-06-2018, 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 20-06-2018, 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 VIEIRA DE MAGALHAES - 42458841 - Fica suspen-
so por 120 dias a contar de 20-06-2018, 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 20-06-2018, 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.

MARA CAROLINA DE LIMA TERRA - 10183638 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 20-06-2018, 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 20-06-2018, 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 CRISTINA RESENDE DE SOUZA - 30748962 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 19-06-2018, 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 19-06-2018, 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 SANTOS - 27224534 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 20-06-2018, 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 20-06-2018, 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 DA SILVA CASTILHO - 12574953 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 20-06-2018, 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 20-06-2018, 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.

MIRIAN ARAUJO DE LUNA SILVA - 23037954 - Fica suspen-
so por 120 dias a contar de 20-06-2018, 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 20-06-2018, 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 BEATRIZ RIO DE SANTANA - 28137461 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 20-06-2018, 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 20-06-2018, 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 DE SOUZA GRACA - 30393158 - 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: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, do(a) 
SECRETARIA DA EDUCACAO. Dias: 04-07-2018 12h.

PATRICIA DE SOUZA GRACA - 30393158 - Fica suspenso por 
120 dias a contar de 20-06-2018, 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.

SELMA REGINA ZAMBOLIM - 10798030 - PROFESSOR 
EDUCACAO BASICA I - CSCF 2396/2018- Revalidação - Candi-
dato considerado APTO para exercício no cargo pleiteado para 
ingresso no serviço público após avaliação pericial.

TELMA APARECIDA OSCAR SANTOS - 24910539 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 20-06-2018, 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 20-06-2018, 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
JOSE ALEX SANDRO DE CARVALHO - 1112258 - Fica 

suspenso por 120 dias a contar de 20-06-2018, nos termos do 
artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido 
candidato ao cargo de ASSISTENTE AGROPECUARIO I, SECRE-
TARIA 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 comple-
mentares solicitados em 20-06-2018, 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 OLIVEIRA MARTINS PIO - 262068679 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 20-06-2018, nos termos do 
artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido 
candidato ao cargo de AUXILIAR DE 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 comple-
mentares solicitados em 20-06-2018, 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.

RODRIGO DE LEMOS MARINI - 449571932 - 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: ASSISTENTE AGROPECUARIO I, 
do(a) SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. Dias: 
04-07-2018 12h.

RODRIGO DE LEMOS MARINI - 449571932 - 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 ASSISTENTE AGROPECUARIO I, do SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, observando-se o previsto no 
artigo 9º e parágrafos da Resolução SPG 18, de 29/04/15.

Secretaria de Energia e Mineracao
ADRIANO ODDA - 19492554 - O(a)ESPECIALISTA EM REGU-

LAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS I(a) não foi 
considerado pessoa com deficiência nos termos da Lei Comple-
mentar 683, de 18-09-1992, alterada pela Lei Complementar 
932, de 08-11-2002.

CYRO SIQUEIRA NETO - 26341139 - O(a) ESPECIALISTA EM 
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS I(a) foi 
considerado pessoa com deficiência e inapto para o desempe-
nho das atribuições do cargo, nos termos da Lei Complementar 
683, de 18-09-1992, alterada pela Lei Complementar 932, de 
08-11-2002. O candidato poderá requere a realização de junta 
médica no prazo de 05 dias a contar desta publicação.

GUSTAVO LOCATTE AGOSTINI - 40201540 - O(a) ESPE-
CIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PUBLICOS I(a) foi considerado pessoa com deficiência e apto 
para o desempenho das atribuições do cargo, nos termos da Lei 
Complementar 683, de 18-09-1992, alterada pela Lei Comple-
mentar 932, de 08-11-2002.

JESSICA SILVA DE OLIVEIRA - 35735703 - O(a)ANALISTA 
DE SUPORTE À REGULAÇÃO I(a) foi considerado pessoa com 
deficiência e apto para o desempenho das atribuições do cargo, 
nos termos da Lei Complementar 683, de 18-09-1992, alterada 
pela Lei Complementar 932, de 08-11-2002.

Tribunal de Contas do Estado
JOSE LEONARDO VOLPATO - 27912841 - O(a)AGENTE DE 

FISCALIZAÇÃO(a) não foi considerado pessoa com deficiência 
nos termos da Lei Complementar 683, de 18-09-1992, alterada 
pela Lei Complementar 932, de 08-11-2002.
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