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 UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS

 DEPARTAMENTO DE 
PERÍCIAS MÉDICAS DO ESTADO
 Comunicado
Convocações para Perícia de Ingresso
Ministério Público
DIEGO GARCIA BUELTA - 370956163 - Fica convocado(a) 

a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 26-06-2018 ás 11h10, 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 PROMOTORIA I, do(a) 
MINISTERIO PUBLICO.

Poder Judiciário
AIRESLENE MARINARDA DA GRACA DANTAS P TAVARES 

- 5409798969 - Fica convocado(a) a comparecer no endereço 
AV. FRANCISCO GLICERIO, 1766, - CENTRO - CAMPINAS, no 
dia 25-06-2018 ás 09h50, 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: 
ESCREVENTE TECN JUDICIARIO, do(a) PODER JUDICIARIO.

Secretaria da Administração Penitenciária
TIAGO ANDRADE GONCALVES - 43975382 - Fica 

convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 26-06-2018 ás 
11h10, para a realização de perícia médica para fins de ingresso, 
munido de documento de identidade original com foto e exa-
mes/ relatórios médicos solicitados. Cargo: AG SEG PENIT CLAS-
SE I, do(a) SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIÁRIA.

Secretaria da Educação
ADALZIRA JOANA DE CARVALHO - 15111139 - Fica 

convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 26-06-2018 ás 
12h40, 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.

ADELVAN DE LIMA NUNES - 45722066 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 26-06-2018 ás 13h, 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.

ADRIANA NASCIMENTO SILVA - 28338431 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 26-06-2018 ás 
14h50, 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.

AIDE ROBERTI RAMOS TAFINE - 22966084 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 26-06-2018 ás 
15h30, 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.

ALCIMAR NEIVA HELENO VIDIGAL RIBEIRO - 54156471 - 
Fica convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 26-06-2018 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.

ALCIONE MARIA SANTOS ANDRADE - 35062610 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 26-06-2018 ás 
15h10, para a realização de perícia médica para fins de ingres-
so, munido de documento de identidade original com foto e 
exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

ALINE GOMES DA SILVA - 46733027 - Fica convocado(a) a 
comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 26-06-2018 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: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, 
do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

ALINE HONORATO SOARES WAIKSEL - 44862608 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 26-06-2018 ás 
10h40, 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.

AMANDA TAVARES BENTO DE SOUSA - 49340789 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 26-06-2018 ás 
12h10, 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.

ANA LUCIA DOS SANTOS - 21470416 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 26-06-2018 ás 12h40, 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.

ANA LUCIA RODRIGUES OLIVEIRA - 27398933 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - 
TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 26-06-2018 ás 10h, 
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.

ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS - 32316475 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 26-06-2018 ás 
12h30, 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.

ANA PAULA BARRETO - 32316039 - Fica convocado(a) a 
comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 26-06-2018 ás 12h, 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.

ANA PAULA DO NASCIMENTO - 33050924 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 26-06-2018 ás 
10h30, 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.

ANA PAULA FAVARO NOGUEIRA - 19349366 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 26-06-2018 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.

Unidade Varas Singulares
Isabela Gomes de Almeida, RG. 399608734, a partir de 

19-06-2018
Fernanda Lopes Albuquerque, RG. 393006037, a partir de 

20-06-2018
Unidade Araraquara
Vanessa Priscila de Souza, RG. 454996251, a partir de 20-06-2018
Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos 

da Mulher
Viviana Dantas Catena, RG. 420860423, a partir de 21-06-2018
Divisão de Atendimento Inicial Especializado ao Público
Karoline Dantas da Silva, RG. 482722472, a partir de 

20-06-2018
Unidade Limeira
Euzebio de Mendonca Silva, RG. 3640353, a partir de 

20-06-2018
Sara Zozimo Vieira, RG. 3507530, a partir de 21-06-2018
 Ato do Diretor Técnico, de 20-6-2018
Tornando sem efeito o ato de 15-06-2018, publicado no 

D.O. em 16-06-2018, que convocou as candidatas aprovadas 
em Concurso de Estagiários/as de Direito da Defensoria Pública 
abaixo relacionadas a comparecer à Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo - Unidade Limeira no dia 21-06-2018, para 
entrega de documentos.

- Amanda Rodrigues de Moura, RG: 49.786.256-6;
- Natália Franciele Santos Oliveira, RG: 41.118-586-x;
- Sara Caroline Coelho da Silva, RG: 7.491.132.
 Ato do Diretor Técnico, de 20-6-2018
Convocando o candidato aprovado no VII Concurso de 

Ingresso na Carreira de Defensor Público, abaixo relacionado 
a comparecer no dia 27-06-2018 às 10h30, para entrega dos 
documentos relacionados abaixo e exames exigidos para o 
ingresso e orientações relativas à posse, na Defensoria Pública 
do Estado de São Paulo (Rua Libero Badaró, 616 - 6o.andar, 
Terreo- Centro - São Paulo – SP).

Raphael Camarao Trevizan, RG 90445600
Documentos Obrigatórios para a Posse
Cópias autenticadas dos seguintes documentos:
Cédula de identidade;
Certidão de nascimento ou casamento (se houver);
Título de eleitor bem como comprovante de última votação;
CPF;
Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se não houver 

entregar a declaração que não possui;
Certificado de reservista (no caso de homens);
Certidão de nascimento de filhos menores de 18 anos (se houver);
2 fotos 3X4;
Atestado de Antecedentes Criminais;
Comprovante de inscrição junto à OAB;
Comprovante de conclusão de escolaridade exigida para o cargo.
Comprovante de abertura de conta corrente no Banco do Brasil;
Comprovante de residência;
Declaração de não acumulação de cargo público
Declaração para servidor público
Cópia da última declaração de Imposto de Renda apresen-

tada à Secretaria da Receita Federal, acompanhada do respecti-
vo recibo de entrega e das atualizações e/ou complementações 
ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de 
declaração de bens e valores firmada por ele próprio, nos termos 
da Lei 8.730/93, Lei 8.429/92 e Instrução Normativa 05/94-TCU.

 Editais
 PLANEJAMENTO E GESTÃO

 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Intimação
1. O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do 

Gabinete do Secretario, vem comunicar SUPERAÇÃO COMERCIO 
E SERVIÇOS EIRELLI-EPP - CNPJ: 23.541.435/0001-49, já qualifi-
cada no edital acerca da apuração dos seguintes fatos:

2. A empresa Superação Comércio e Serviço Eireli- 
EPP, venceu a licitação Convite, Edital e Ordem de Compra 
2901010000123017OC00032, para fornecer e instalar 100 
ventiladores na Avenida Rangel Pestana,300 - Centro - SP, e, 
embora tenha sido acionada inúmeras vezes para reparo dos 
ventiladores, não atendeu a obrigação, afrontando, em tese, a 
alínea 'm' do Preâmbulo do referido edital, ficando sujeita à 
multa de 20% sobre o preço da venda, conforme artigo 87 da 
Lei federal 8666/93, combinado com a Resolução SEP 06/90.

3. Assim, fica a empresa intimada para, querendo, apre-
sentar suas alegações de defesa no prazo máximo de 5 dias 
úteis, a contar do recebimento desta intimação, que deve, 
preferencialmente, ser feita eletronicamente com acesso ao 
site www.esancoes.sp.gov.br com inclusão do código de acesso 
20189D43E5FMYP, que permitirá selecionar a opção “Fornece-
dor Ampla Defesa”, para incluir a sua manifestação;

4. A perda do prazo de defesa ensejará a aplicação das 
penalidades legais.

5. Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de 
manifestação, vista dos autos do processo no seguinte endereço: 
Av. Morumbi 4500 - 2º andar, São Paulo - SP, 05650-905.

 Notificação
O Estado de São Paulo, por intermédio do Gabinete do 

Secretário, vem comunicar WILLIAN ROCHA FREIRA OLIVEIRA 
– CPF 341.418.538-52, já qualificado no edital Leilão Público 
SPG 06/2016, acerca da decisão proferida nos autos do processo 
SPG 0841/2016.

Multa, no valor de R$ 860,00, com fundamento na Lei Fede-
ral 8.666, de 21-06-1993, e Resolução SEP 06/1990;

Cumprido o disposto no artigo 8º, incisos III e IV do Decreto 
Estadual 61.751/2015, cumpra-se o disposto no artigo 8º, inciso 
V do Decreto Estadual 61.751/2015.

Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar 
recurso no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do recebi-
mento desta notificação, devendo, preferencialmente, elaborado 
eletronicamente, através do acesso ao site www.esancoes.
sp.gov.br com a inclusão do código de acesso cadastrado, que 
permitirá selecionar a opção “Fornecedor Ampla Defesa” para 
incluir a sua manifestação.

Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de mani-
festação, vista dos autos do processo no seguinte endereço: 
Av. Rangel Pestana, 300 – 1º andar, São Paulo – SP, 01017000.

 Notificação
O Estado de São Paulo, por intermédio do Gabinete do 

Secretário, vem comunicar ALEXANDRE ROBERTO SCHEIBLER 
CPF 005.560.749-71, já qualificado no edital Leilão Público SPG 
06/2016, acerca da decisão proferida nos autos do processo 
SPG 0841/2016.

Multa, no valor de R$ 550,00, com fundamento na Lei Fede-
ral 8.666, de 21-06-1993 e Resolução SEP 06/1990;

Cumprido o disposto no artigo 8º, incisos III e IV do Decreto 
Estadual 61.751/2015, cumpra-se o disposto no artigo 8º, inciso 
V do Decreto Estadual 61.751/2015.

Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar 
recurso no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do recebi-
mento desta notificação, devendo, preferencialmente, elaborado 
eletronicamente, através do acesso ao site www.esancoes.
sp.gov.br com a inclusão do código de acesso cadastrado, que 
permitirá selecionar a opção “Fornecedor Ampla Defesa” para 
incluir a sua manifestação.

Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de mani-
festação, vista dos autos do processo no seguinte endereço: 
Av. Rangel Pestana, 300 – 1º andar, São Paulo – SP, 01017000.

- Atestado Fornecido pela Justiça Eleitoral, que comprove o 
gozo dos direitos políticos (www.tse.gov.br);

- Atestado de Antecedentes Criminais (www2. SSP. SP. gov. 
BR/atestado);

- Certidão dos distribuidores criminais das Justiças Federal 
(www.jfsp.jus.br);

- Certidões dos distribuidores criminais da Justiça Estadual 
das Comarcas e Sessões Judiciárias onde o candidato residiu a 
partir dos 18 anos de idade;

- Comprovante de Abertura de Conta Corrente do Banco do 
Brasil. (Sugestão: estar com os documentos solicitados pelo BB 
para abertura de conta imediata: RG, CPF ou CNH, comprovante 
de residência em nome dos pais, caso seja solteiro);

- Comprovante de Residência em nome do estagiário ou, 
caso seja solteiro (a) em nome dos pais;

- Cópia reprográfica da cédula de identidade ou documento 
equivalente no caso de cidadão português residente no Brasil;

- Cópia reprográfica da certidão de casamento, com as 
respectivas averbações, se for o caso;

- Cópia reprográfica do certificado de reservista ou documen-
to equivalente, que comprove a quitação com o serviço militar;

- Cópia reprográfica de CPF;
- Cópia reprográfica do título de eleitor;
- 1 foto 3x4.
 Ato do Diretor Técnico, de 20-6-2018
Convocando o candidato aprovado em Concurso de Esta-

giários de Direito da Defensoria Pública, abaixo relacionado a 
comparecer à Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Uni-
dade Rio Claro no dia 17-01-2018 às 15h, procurar Raquel Vieira 
Simião – Avenida 17, 1810 - Bairro Consolação - Rio Claro - SP, 
para entrega dos documentos discriminados abaixo.

- Caio Fernando Thomazella Frollini RG 47.931.946-7.
O candidato acima relacionado e convocado pelo DRH 

deverá providenciar e entregar os seguintes documentos, em 
cópias originais e cópias simples:

- Declaração de matricula constando o vinculo; fornecida da 
Instituição de ensino;

- Atestado Fornecido pela Justiça Eleitoral, que comprove o 
gozo dos direitos políticos (www.tse.gov.br);

- Atestado de Antecedentes Criminais (www2. SSP. SP. gov. 
BR/atestado);

- Certidão dos distribuidores criminais das Justiças Federal 
(www.jfsp.jus.br);

- Certidões dos distribuidores criminais da Justiça Estadual 
das Comarcas e Sessões Judiciárias onde o candidato residiu a 
partir dos 18 anos de idade

- Comprovante de Abertura de Conta Corrente do Banco do 
Brasil. (Sugestão: estar com os documentos solicitados pelo BB 
para abertura de conta imediata: RG, CPF ou CNH, comprovante 
de residência em nome dos pais, caso seja solteiro);

- Comprovante de Residência em nome do estagiário ou, 
caso seja solteiro (a) em nome dos pais.

- Cópia reprográfica da cédula de identidade ou documento 
equivalente no caso de cidadão português residente no Brasil;

- Cópia reprográfica da certidão de casamento, com as 
respectivas averbações, se for o caso;

- Cópia reprográfica do certificado de reservista ou documen-
to equivalente, que comprove a quitação com o serviço militar;

- Cópia reprográfica de CPF;
- Cópia reprográfica do título de eleitor,
- 01 foto 3x4.
 Portaria do Coordenador Auxiliar de Administração, 

de 20-6-2018
Credenciando, com fundamento no artigo 72 da Lei 

Complementar 988 de 09-01-2006 combinado com o artigo 16 
das Disposições Transitórias e Finais da Deliberação CSDP 26, de 
21-12-2006, para exercer a função de estagiário/a de direito, na 
Defensoria Pública do Estado, o/a(s) estudante(s):

Unidade São Bernardo do Campo
Maxine Gabriela da Silva Santos, RG. 399057481, a partir 

de 19-06-2018
Unidade Santo Amaro
Lucas Soares Lanfranchi, RG. 426856661, a partir de 

20-06-2018
Unidade Cível
Larissa Fernanda Romao da Cunha, RG. 36891284X, a partir 

de 25-06-2018
Unidade Varas Singulares
Beatriz Wisinewski Roque, RG. 430045153, a partir de 

19-06-2018
Unidade Jaú
Raquel Perez da Fonseca, RG. 438270095, a partir de 

20-06-2018
Unidade São Carlos
Joao Carlos Zambon Partel, RG. 418931628, a partir de 

18-06-2018
Unidade São José Do Rio Preto
Jacira Souza, RG. 300379948, a partir de 19-06-2018
Ana Flavia Barcelos Santos, RG. 452388016, a partir de 

19-06-2018
Jean Douglas Pereira, RG. 34666830X, a partir de 18-06-2018
Unidade Carapicuiba
Marlene Roseli Davanco, RG. 268385646, a partir de 

20-06-2018
Polo de Atendimento Especializado Central
Matheus Emilio Pereira da Silva, RG. 363662832, a partir 

de 25-06-2018
Jaqueline Alves Malheiro, RG. 420276191, a partir de 

25-06-2018
Ena Licia Esteves Varjao, RG. 320134982, a partir de 

02-07-2018
Renato Fernando Pacheco Monteiro, RG. 325200981, a 

partir de 20-06-2018
Sheyla Ferreira Vicente de Lima, RG. 452434312, a partir 

de 25-06-2018
Divisão de Atendimento Inicial Criminal
Rinaldo Costa de Oliveira, RG. 113210267, a partir de 

20-06-2018
Israel Fabiano Gomes da Silva, RG. 309851828, a partir de 

20-06-2018
 Portaria do Coordenador Auxiliar de Administração, 

de 20-6-2018
Descredenciando:
com fundamento no artigo 78, inciso II, alínea "b", da Lei 

Complementar 988 de 09-01-2006 combinado com o artigo 16 
das Disposições Transitórias e Finais da Deliberação CSDP 26, de 
21-12-2006, de exercer a função de estagiário/a de direito, na 
Defensoria Pública do Estado, o/a(s) estudante(s):

Unidade Sorocaba
Amanda Costa Gomes, RG. 389019823, a partir de 20-06-2018
com fundamento no artigo 78, inciso II, alínea "a", da Lei 

Complementar 988 de 09-01-2006 combinado com o artigo 16 
das Disposições Transitórias e Finais da Deliberação CSDP 26, de 
21-12-2006, de exercer a função de estagiário/a de direito, na 
Defensoria Pública do Estado, o/a(s) estudante(s):

Unidade São José Dos Campos
Gustavo Melo Chaves Ronconi, RG. 42185621X, a partir 

de 01-07-2018
Andre Yukio Ueta, RG. 488145727, a partir de 01-07-2018
Nicole Maiara Cabral Ribeiro, RG. 496424130, a partir de 

01-07-2018
Nicoli Caroline Araujo Pinto, RG. 371485940, a partir de 

01-07-2018
Unidade Itapetininga
Gabriela da Costa Pires, RG. 489590147, a partir de 14-06-2018
com fundamento no artigo 78, inciso I, da Lei Comple-

mentar 988 de 09-01-2006 combinado com o artigo 16 das 
Disposições Transitórias e Finais da Deliberação CSDP 26, de 
21-12-2006, de exercer a função de estagiário/a de direito, na 
Defensoria Pública do Estado, o/a(s) estudante(s):

 COORDENADORIA GERAL 
DE ADMINISTRAÇÃO

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Ato do Diretor Técnico, de 20-6-2018
Convocando as candidatas aprovadas em Concurso de 

Estagiários/as de Direito da Defensoria Pública abaixo relaciona-
das a comparecer à Defensoria Pública do Estado de São Paulo - 
Unidade Santo Amaro no dia 25-06-2018 às 9h, procurar Claudia 
de Freitas – Rua Américo Brasiliense, 2139 - Santo Amaro - São 
Paulo/SP, para entrega dos documentos discriminados abaixo.

- Amanda Ramiro da Cruz, RG: 50.366.604-X;
- Jessica Campos de Souza, RG: 48.220.810-7;
- Gabriela da Silva Dias, RG: 36.965.123-6.
As candidatas acima relacionadas e convocadas pelo DRH 

deverão providenciar e entregar os seguintes documentos, em 
cópias originais e cópias simples:

- Declaração de matricula constando o vinculo; fornecida da 
Instituição de ensino;

- Atestado Fornecido pela Justiça Eleitoral, que comprove o 
gozo dos direitos políticos (www.tse.gov.br);

- Atestado de Antecedentes Criminais (www2. SSP. SP. gov. 
BR/atestado);

- Certidão dos distribuidores criminais das Justiças Federal 
(www.jfsp.jus.br);

- Certidões dos distribuidores criminais da Justiça Estadual 
das Comarcas e Sessões Judiciárias onde o candidato residiu a 
partir dos 18 anos de idade;

- Comprovante de Abertura de Conta Corrente do Banco do 
Brasil. (Sugestão: estar com os documentos solicitados pelo BB 
para abertura de conta imediata: RG, CPF ou CNH, comprovante 
de residência em nome dos pais, caso seja solteiro; agência do 
BB situada na Av. Rangel Pestana, 300 próximo do metrô Sé 
estará facilitando este serviço);

- Comprovante de Residência em nome do estagiário ou, 
caso seja solteiro (a) em nome dos pais;

- Cópia reprográfica da cédula de identidade ou documento 
equivalente no caso de cidadão português residente no Brasil;

- Cópia reprográfica da certidão de casamento, com as 
respectivas averbações, se for o caso;

- Cópia reprográfica do certificado de reservista ou documen-
to equivalente, que comprove a quitação com o serviço militar;

- Cópia reprográfica de CPF;
- Cópia reprográfica do título de eleitor;
- 1 foto 3x4.
 Ato do Diretor Técnico, de 15-6-2018
Convocando as candidatas aprovadas em Concurso de 

Estagiárias de Direito da Defensoria Pública abaixo relacionadas 
a comparecer à Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Uni-
dade Barretos, no dia 26-06-2018 às 13h, procurar Vinicius – Rua 
Vinte e Cinco de Agosto, 740, para entrega dos documentos 
discriminados abaixo.

- Nadya Julia de Paula Muniz, RG 54.002.449-1;
- Laura Giullian Pereira, RG 45.618.934-8.
As candidatas acima relacionadas e convocadas pelo DRH 

deverão providenciar e entregar os seguintes documentos, em 
cópias originais e cópias simples:

- Declaração de matricula constando o vinculo; fornecida da 
Instituição de ensino;

- Atestado Fornecido pela Justiça Eleitoral, que comprove o 
gozo dos direitos políticos (www.tse.gov.br);

- Atestado de Antecedentes Criminais (www2. SSP. SP. gov. 
BR/atestado);

- Certidão dos distribuidores criminais das Justiças Federal 
(www.jfsp.jus.br);

- Certidões dos distribuidores criminais da Justiça Estadual 
das Comarcas e Sessões Judiciárias onde o candidato residiu a 
partir dos 18 anos de idade;

- Comprovante de Abertura de Conta Corrente do Banco do 
Brasil. (Sugestão: estar com os documentos solicitados pelo BB 
para abertura de conta imediata: RG, CPF ou CNH, comprovante 
de residência em nome dos pais, caso seja solteiro);

- Comprovante de Residência em nome do estagiário ou, 
caso seja solteiro (a) em nome dos pais;

- Cópia reprográfica da cédula de identidade ou documento 
equivalente no caso de cidadão português residente no Brasil;

- Cópia reprográfica da certidão de casamento, com as 
respectivas averbações, se for o caso;

- Cópia reprográfica do certificado de reservista ou docu-
mento equivalente, que comprove a quitação com o serviço 
militar;

- Cópia reprográfica de CPF;
- Cópia reprográfica do título de eleitor;
- 1 foto 3x4.
 Ato do Diretor Técnico, de 20-6-2018
Convocando as/os candidatas/os aprovadas/os em Con-

curso de Estagiários/as de Direito da Defensoria Pública abaixo 
relacionadas/os a comparecer à Defensoria Pública do Estado 
de São Paulo - Regional Osasco - Unidade Carapicuíba no dia 
26-06-2018 às 10H00, procurar Ricardo Gomes da Silva – Ave-
nida Celeste 58 - Centro - Carapicuíba SP, para entrega dos 
documentos discriminados abaixo.

- Amanda Pavanelli, RG 36.130.171-8;
- Cristiane Barbosa de Oliveira, RG. 49.084.466-2;
- Clayton Agenor dos Santos, RG. 48.219.176.
As/Os candidatas/os acima relacionadas/os e convocadas/

os pelo DRH deverão providenciar e entregar os seguintes docu-
mentos, em cópias originais e cópias simples:

- Declaração de matricula constando o vínculo; fornecida da 
Instituição de ensino;

- Atestado Fornecido pela Justiça Eleitoral, que comprove o 
gozo dos direitos políticos (www.tse.gov.br);

- Atestado de Antecedentes Criminais (www2. SSP. SP. gov. 
BR/atestado);

- Certidão dos distribuidores criminais das Justiças Federal 
(www.jfsp.jus.br);

- Certidões dos distribuidores criminais da Justiça Estadual 
das Comarcas e Sessões Judiciárias onde o candidato residiu a 
partir dos 18 anos de idade;

- Comprovante de Abertura de Conta Corrente do Banco do 
Brasil. (Sugestão: estar com os documentos solicitados pelo BB 
para abertura de conta imediata: RG, CPF ou CNH, comprovante 
de residência em nome dos pais, caso seja solteiro);

- Cópia reprográfica da cédula de identidade ou documento 
equivalente no caso de cidadão português residente no Brasil;

- Cópia reprográfica da certidão de casamento, com as 
respectivas averbações, se for o caso;

- Cópia reprográfica do certificado de reservista ou documen-
to equivalente, que comprove a quitação com o serviço militar;

- Cópia reprográfica de CPF;
- Cópia reprográfica do título de eleitor;
- 1 foto 3x4.
 Ato do Diretor Técnico, de 20-6-2018
Convocando a candidata aprovada em Concurso de 

Estagiários/as de Direito da Defensoria Pública abaixo rela-
cionada a comparecer à Defensoria Pública do Estado de São 
Paulo - Regional ABCD - Unidade Diadema no dia 27-06-2018 
às 15H00, procurar Laís Sampaio Cesar – Rua das Turmalinas, 
77, Jd. Donini, Diadema - SP, para entrega dos documentos 
discriminados abaixo.

- Josefa da Silva Prado, RG 17.810.671-9.
A candidata acima relacionada e convocada pelo DRH deve-

rá providenciar e entregar os seguintes documentos, em cópias 
originais e cópias simples:

- Declaração de matricula constando o vínculo, fornecida 
pela Instituição de ensino;


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2018-06-21T01:38:44-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




