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LUCIANA MARTINS CRAVO DA SILVA - 38543150 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 29-06-2018, 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 29-06-2018, 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.

MARGARETI ISABEL BORGES RODRIGUES - 25782428 - 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.

MARGARETI ISABEL BORGES RODRIGUES - 25782428 - 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 08h.

MARIA APARECIDA ARAUJO DO NASCIMENTO - 38417282 
- Fica suspenso por 120 dias a contar de 02-07-2018, nos ter-
mos 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 apresentar os exames complementares 
solicitados em 02-07-2018, 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 CLAUDETE DOS SANTOS SILVA - 32961870 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 02-07-2018, 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 02-07-2018, 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 DE LOURDES DE ARRUDA DE OLIVEIRA - 34528632 
- Fica suspenso por 120 dias a contar de 02-07-2018, nos ter-
mos 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 apresentar os exames complementares 
solicitados em 02-07-2018, 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 HELENA TELES PEREIRA - 29785100 - 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, do SECRETARIA 
DA EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágra-
fos da Resolução SPG 18, de 29/04/15.

MARIA HELENA TELES PEREIRA - 29785100 - 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: 25-07-2018 12h45.

MAYARA GOBBO DE SOUZA - 30155531 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço AVENIDA DR NELSON DAVILA, 701, 
CENTRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no dia 11-07-2018 às 08h, 
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. (Retificando o D.O. 
de 29-06-2018)

MICHELE CRISTINA DOS SANTOS TOLA - 34505510 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 29-06-2018, 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 29-06-2018, 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.

MIRIAM CRISTINA MARIO - 34601391 - Fica suspenso por 
120 dias a contar de 02-07-2018, 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 02-07-2018, 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.

MOISES ARANTES CARVALHO - 41349766 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 02-07-2018, 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 02-07-2018, 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.

MONICA FONSECA BARBOSA SOUZA - 38391466 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 29-06-2018, 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 29-06-2018, 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 ALVES PRIMO - 27490510 - Fica suspenso por 120 
dias a contar de 28-06-2018, 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.

PATRICIA ALVES PRIMO - 27490510 - 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: 25-07-2018 12h30.

Secretaria da Educacao
ALESSANDRA MARTINI MACHADO - 27785578 - Fica 

suspenso por 120 dias a contar de 29-06-2018, 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 29-06-2018, 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 WELSCH DA CRUZ - 25203351 - 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, do SECRETARIA 
DA EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágra-
fos da Resolução SPG 18, de 29/04/15.

ANA CRISTINA WELSCH DA CRUZ - 25203351 - 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 08h.

ANGELA MARIA BENEVIDO CONSTANTINO - 23768274 - 
Fica suspenso por 120 dias a contar de 29-06-2018, 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 29-06-2018, 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.

BRUNA NATASHA DOS SANTOS - 44209715 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 29-06-2018, 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 29-06-2018, no 
local onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do 
início da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação 
dos exames apresentados pelo médico perito.

CLAUDIA DELA COSTA RIVA - 40332375 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 29-06-2018, 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 29-06-2018, no 
local onde realizou a perícia médica, em no máximo 90 dias do 
início da suspensão, tendo em vista a necessidade de avaliação 
dos exames apresentados pelo médico perito.

CLAUDIA REGINA RIBEIRO ALMEIDA - 17807028 - 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.

CLAUDIA REGINA RIBEIRO ALMEIDA - 17807028 - 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 12h30.

DIVA CELIA GUABIRABA MACEDO DE PAULA - 60541883 - 
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 refe-
rido 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

DIVA CELIA GUABIRABA MACEDO DE PAULA - 60541883 - 
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 complementar, munido de documento de identi-
dade original com foto e exames/relatórios médicos solicitados. 
Cargo: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA DA 
EDUCACAO. Dias: 05-07-2018 às 13h30.

DIVA CELIA GUABIRABA MACEDO DE PAULA - 60541883 
- CSCF 6087/2018 - Torna sem efeito o despacho publicado no 
D.O. de 30-06-2018.

EDNA CRISTINA SCAVASSANI TAVARES FERREIRA - 
25696791 - Fica suspenso por 120 dias a contar de 02-07-2018, 
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 02-07-2018, 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.

ELAINE CRISTINA DE SOUSA SANTOS - 25960097 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 02-07-2018, 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 02-07-2018, 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.

ELAINE CRISTINA MAZOCO DA SILVA - 26693082 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 02-07-2018, 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 02-07-2018, 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.

LEONICE APARECIDA FERREIRA RAMOS - 39907383 - Fica 
suspenso por 120 dias a contar de 28-06-2018, 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.

LEONICE APARECIDA FERREIRA RAMOS - 39907383 - 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 08h.

ROBERTO TAKASHI SAITO - 16207050 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 10-07-2018 ás 10h, para a realização 
de perícia médica para fins de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: ANALISTA TECNOLOGIA, do(a) SECRETARIA 
DA EDUCACAO.

RODRIGO GOMES DE SOUZA - 42589700 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 10-07-2018 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: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, 
do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

ROSANA LOPES RAMOS - 1934726 - Fica convocado(a) a 
comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 10-07-2018 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: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, 
do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

SEBASTIANA DA GUIA DA SILVA ALVES - 30034171 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLI-
CERIO, 1766, - CENTRO - CAMPINAS, no dia 06-07-2018 ás 08h, 
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.

SERGIO HIROSHI MURAKAMI YNOUE - 48969711 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA BERTIOGA, 48, 
- JD. PAULISTA - PRESIDENTE PRUDENTE, no dia 06-07-2018 ás 
09h, 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: ANALISTA TECNOLO-
GIA, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

SONIA MARIA SAKAMOTO OGASSAWARA - 17201875 
- Fica convocado(a) a comparecer no endereço RUA: CONDE 
AFONSO CELSO, 1976, - JARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO, 
no dia 06-07-2018 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: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, do(a) SECRETARIA 
DA EDUCACAO.

THALLES RODRIGO SOUZA SANTOS - 48440835 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA TREZE DE MAIO, 
830, - CENTRO - CATANDUVA, no dia 05-07-2018 ás 08h, para 
a realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relató-
rios médicos solicitados. Cargo: ANALISTA TECNOLOGIA, do(a) 
SECRETARIA DA EDUCACAO.

 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
ALEX LEONI LOURENCO - 40468082 - Fica suspenso por 120 

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

ALEX LEONI LOURENCO - 40468082 - Fica convocado(a) a 
comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do Estado, 
sito à Av. Prefeito Passos, s/nº - Glicério, no(s) dia(s) e horário(s) 
abaixo, para a realização de perícia médica complementar para 
fins de de ingresso, munido de documento de identidade origi-
nal com foto e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: 
OFICIAL DEFENSORIA PUBLICA, do(a) DEFENSORIA PUBLICA DO 
ESTADO. Dias: 05-07-2018 08h.

Poder Judiciario
FABIANA DE FATIMA PERIN - 415905953 - Fica suspenso 

por 120 dias a contar de 02-07-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de ESCREVENTE TECN JUDICIARIO, do TRIBUNAL DE 
JUSTICA, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos da 
Resolução SPG 18, de 29/04/15.

FABIANA DE FATIMA PERIN - 415905953 - 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: 05-07-2018 08h.

PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - 16580836 - Fica suspenso 
por 120 dias a contar de 02-07-2018, nos termos do artigo 53, 
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato 
ao cargo de ESCREVENTE TECN JUDICIARIO, do TRIBUNAL DE 
JUSTICA, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos da 
Resolução SPG 18, de 29/04/15.

PATRICIA CARVALHO DE SOUZA - 16580836 - 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: 05-07-2018 08h.

Procuradoria Geral do Estado
MARCIA MOTA DA SILVA RUZZA - 4813033 - Fica suspenso 

por 120 dias a contar de 02-07-2018, 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 02-07-2018, 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
DANILO RIBEIRO DO PRADO ALVES - 479373061 - Fica 

suspenso por 120 dias a contar de 29-06-2018, 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.

DANILO RIBEIRO DO PRADO ALVES - 479373061 - 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: 05-07-2018 08h.

SANDRA DE ARAUJO RODRIGUES - 42565753 - 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: 05-07-2018 08h.

SANDRA DE ARAUJO RODRIGUES - 42565753 - Fica suspen-
so por 120 dias a contar de 02-07-2018, 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.

CRISCIA BEZERRA MENEZES - 46336913 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA: CONDE AFONSO CELSO, 1976, 
- JARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO, 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: ANALISTA 
TECNOLOGIA, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

DOUGLAS ROBERTO MARTINS MOTA - 41345913 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA SALDANHA MARI-
NHO, 677, - CENTRO - ITAPETININGA, no dia 05-07-2018 ás 09h, 
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: ANALISTA TECNOLOGIA, 
do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

EDER FLAVIO RODRIGUES - 33159197 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ADOLPHO JOSÉ PEREIRA, 165, 
- JARDIM INFANTE DOM HENRIQUE - BAURU, 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: ANALISTA 
TECNOLOGIA, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

EDNA LUCIA CRUZ VIEIRA - 19162790 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 10-07-2018 ás 10h, para a realização 
de perícia médica para fins de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, do(a) 
SECRETARIA DA EDUCACAO.

ERICK HENRIQUE PEREIRA NICOLAU - 48960859 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA: PADRE ANCHIE-
TA, 15-27, - CENTRO - FRANCA, no dia 06-07-2018 ás 08h, para 
a realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relató-
rios médicos solicitados. Cargo: ANALISTA TECNOLOGIA, do(a) 
SECRETARIA DA EDUCACAO.

GABRIEL LUCAS SILVEIRA FRANCO - 45951766 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ADOLPHO JOSÉ 
PEREIRA, 165, - JARDIM INFANTE DOM HENRIQUE - BAURU, no 
dia 06-07-2018 ás 09h10, 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: 
ANALISTA TECNOLOGIA, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

HENRIQUE DE JESUS COSTA - 45818657 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, 710, - VILA 
MENDONCA - ARACATUBA, no dia 06-07-2018 ás 08h, para a 
realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relató-
rios médicos solicitados. Cargo: ANALISTA TECNOLOGIA, do(a) 
SECRETARIA DA EDUCACAO.

JOAO ALBERTINO DA SILVA NETO - 46251569 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA XV DE NOVEM-
BRO, 902, - CENTRO - TAUBATE, no dia 06-07-2018 ás 10h, para 
a realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relató-
rios médicos solicitados. Cargo: ANALISTA TECNOLOGIA, do(a) 
SECRETARIA DA EDUCACAO.

JOAO CARLOS MAZETTO FILHO - 40396953 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ADOLPHO JOSÉ 
PEREIRA, 165, - JARDIM INFANTE DOM HENRIQUE - BAURU, no 
dia 06-07-2018 ás 09h40, 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: 
ANALISTA TECNOLOGIA, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

JOSE EDUARDO DA ROCHA ANDRADE - 13871509 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço AVENIDA: MINISTRO 
URBANO MARCONDES, 193, - VILA PARAIBA - GUARATIN-
GUETA, no dia 05-07-2018 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: ANALISTA TECNOLOGIA, do(a) SECRETARIA 
DA EDUCACAO.

JOSE ORESTES NEGRI SAMPAIO - 40993930 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ADOLPHO JOSÉ 
PEREIRA, 165, - JARDIM INFANTE DOM HENRIQUE - BAURU, no 
dia 06-07-2018 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: ANA-
LISTA TECNOLOGIA, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

JOSUELLE E KIILL SUAZO - 46198350 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA: CONDE AFONSO CELSO, 
1976, - JARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO, no dia 06-07-
2018 ás 08h10, 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.

LETICIA DE OLIVEIRA JARDIM - 36744626 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLICE-
RIO, 1766, - CENTRO - CAMPINAS, no dia 06-07-2018 ás 08h20, 
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.

LUIS PAULO RODRIGUES PASTOR - 48363263 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ADOLPHO JOSÉ 
PEREIRA, 165, - JARDIM INFANTE DOM HENRIQUE - BAURU, no 
dia 06-07-2018 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: 
ANALISTA TECNOLOGIA, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

MARCOS EDUARDO DE ALMEIDA BARBOSA - 30424989 
- Fica convocado(a) a comparecer no endereço RUA JOSINO 
BRISOLA, 418, - CENTRO - ITAPEVA, no dia 06-07-2018 ás 08h, 
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: ANALISTA TECNOLOGIA, 
do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

MARIANA GALVES IMORI - 48268597 - Fica convocado(a) a 
comparecer no endereço RUA: CONDE AFONSO CELSO, 1976, - 
JARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO, no dia 05-07-2018 ás 08h, 
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.

MIQUEIAS PASSOS LEAL - 40703334 - Fica convocado(a) a 
comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 10-07-2018 ás 10h, para a realização 
de perícia médica para fins de ingresso, munido de documento 
de identidade original com foto e exames/ relatórios médicos 
solicitados. Cargo: ANALISTA TECNOLOGIA, do(a) SECRETARIA 
DA EDUCACAO.

MOISES RUDSON NELSON ROMANO - 41574572 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço AV. JOSÉ PARIZI, 362, 
- VILA VELOSA - ARARAQUARA, no dia 06-07-2018 ás 09h, para 
a realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relató-
rios médicos solicitados. Cargo: ANALISTA TECNOLOGIA, do(a) 
SECRETARIA DA EDUCACAO.

RICARDO PALAZZIO - 44753554 - Fica convocado(a) a 
comparecer no endereço RUA FLORIANO PEIXOTO, 710, - VILA 
MENDONCA - ARACATUBA, no dia 06-07-2018 ás 08h, para a 
realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relató-
rios médicos solicitados. Cargo: ANALISTA TECNOLOGIA, do(a) 
SECRETARIA DA EDUCACAO.
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