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Decorrido mais de 10 dias contados da data do recebimento 
desta notificação, não havendo manifestação de V.Sas. aplicar-
-se-á o disposto nos termos do artigo 5 § 2 c-c artigos 20 e 23 
caput da Resolução CONMETRO 8 de 20-12-2006, devendo 
ao depositário, Gabriela G.Goes Vieira - CPF 382.105.618-55, 
manter o produto interditado sob sua guarda, até decisão final 
do processo.

Mais informações pelo telefone: (11) 3581-2068
e-mail dmlf-premedidos@ipem.sp.gov.br
 Notificação
MLFPM 60-2018
Ref.: Proc. IPEM-SP - 201754849 Proc. 2648 Auto de Interdi-

ção e ou Apreensão 93555 Lavrado em 09-10-2017
Pela presente, fica essa Empresa Theodoros Daris & Cia Ltda. 

CNPJ 61.072.716-0001-99 notificada que o Superintendente, 
em despacho exarado no processo em referência, converteu em 
apreensão definitiva as mercadoria constante no referido Auto 
de Interdição e ou Apreensão Cautelar.

Decorrido mais de 10 dias contados da data do recebimento 
desta notificação, não havendo manifestação de V.Sas aplicar-
-se-á o disposto nos termos do artigo 5 § 2 c-c artigos 20 e 23 
caput da Resolução CONMETRO 8 de 20-12-2006, devendo ao 
depositário, Marcelo Alexandre Machado CPF 214.842.348-71, 
manter o produto interditado sob sua guarda, até decisão final 
do processo.

Mais informações pelo telefone:(11)3581-2068 - e-mail: 
dmlf-premedidos@ipem.sp.gov.br

 Notificação
MLFPM 61-2018
Ref.: Proc. IPEM-SP - 201762160 Proc. 3002-2017 Auto de 

Interdição e ou Apreensão 93556 Lavrado em 21-11-2017
Pela presente, fica essa Empresa Tio Chico Condimentos 

Ltda. ME, CNPJ 17.042.043-0001-32, notificada que o Supe-
rintendente, em despacho exarado no processo em referência, 
converteu em apreensão definitiva as mercadorias constante no 
referido Auto de Interdição e ou Apreensão Cautelar.

Decorrido mais de 10 dias contados da data do recebimento 
desta notificação, não havendo manifestação de V.Sas. aplicar-
-se-á o disposto nos termos do artigo 5 § 2 c/c artigos 20 e 23 
caput da Resolução CONMETRO 8 de 20-12-2006, devendo ao 
depositário, Valentina Conceição P Roganti, CPF 254.920.918 - 
40, manter o produto interditado sob sua guarda, até decisão 
final do processo.

Mais informações pelo telefone:(11) 3581-2068 - e-mail: 
dmlf-premedidos@ipem.sp.gov.br

 Notificação
MLFPM 62-2018
Ref.: Proc. IPEM-SP - 201761244 Proc. 2961-2017 Auto de 

Interdição e ou Apreensão 93667 Lavrado em 14-11-2017
Pela presente, fica essa Empresa Nutri Ingredientes e 

Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. EPP - CNPJ 08.146-
0001-18, notificada que o Superintendente, em despacho 
exarado no processo em referência, converteu em apreensão 
definitiva as mercadoria constante no referido Auto de Interdi-
ção e ou Apreensão Cautelar.

Decorrido mais de 10 dias contados da data do recebimento 
desta notificação, não havendo manifestação de V.Sas aplicar-
-se-á o disposto nos termos do artigo 5 § 2 c/c artigos 20 e 
23 caput da Resolução CONMETRO 8 de 20-12-2006, devendo 
ao depositário, Paulo Sérgio de Moraes, CPF 191.422.958-40, 
manter o produto interditado sob sua guarda, até decisão final 
do processo.

Mais informações pelo telefone:(11)3581-2068 - e-mail: 
dmlf-premedidos@ipem.sp.gov.br

 Notificação
MLFPM 63-2018
Ref.: Proc. IPEM-SP - 201761243 Proc. 2960-2017 Auto de 

Interdição e ou Apreensão 93668 Lavrado em 14-11-2017
Pela presente, fica essa Empresa M.W.A. Comércio de Pro-

dutos Alimentícios Ltda, CNPJ 53.512.810-0001-93, notificada 
que o Superintendente, em despacho exarado no processo em 
referência, converteu em apreensão definitiva a mercadoria 
constante no referido Auto de Interdição e ou Apreensão 
Cautelar.

Decorrido mais de 10 dias contados da data do recebimento 
desta notificação, não havendo manifestação de V.Sas. aplicar-
-se-á o disposto nos termos do artigo 5 § 2 c/c artigos 20 e 23 
caput da Resolução CONMETRO 8 de 20-12-2006, devendo 
ao depositário, Paulo Sérgio de Moraes, CPF 191.422.958-40, 
manter o produto interditado sob sua guarda, até decisão final 
do processo.

Mais informações pelo telefone:(11)3581-2068 - e-mail: 
dmlf-premedidos@ipem.sp.gov.br

 FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

 Comunicado
Despachos do Corregedor, de 03-07-2018
Processo Administrativo Disciplinar n. 0769/18
Interessado (a): J.P.R.F. – RE 42.243-5
Deliberação
Por meio da presente e nos moldes do art. 20 e ss, da 

Portaria Normativa 253/13, Notifica-se Joao Paulo Ramos 
Ferreira - RE: 422435, que está sendo processado(a), conforme 
Processo Administrativo Disciplinar n. 0769/2018, em trâmite 
nesta Corregedoria Geral.

Desta forma, V. Sa. terá o prazo de 10 dias, a contar do 
primeiro dia útil seguinte ao recebimento da presente, para 
apresentar, se desejar, Defesa Prévia, bem como, no mesmo 
interregno, oferecer rol de testemunhas com endereço completo 
destas, não podendo ultrapassar o número máximo de 3 (três), 
sob pena de preclusão. Também poderá, se assim lhe convier, 
fazer-se acompanhar por advogado, bem como ser por ele 
representado (a) nos atos processuais.

O acesso aos autos do Processo Administrativo Disciplinar 
em epígrafe poderá ser feito pessoalmente na Corregedoria-
-Geral, podendo, se assim desejar, obter cópias impressas, 
desde que recolhido o valor nos termos da Portaria Normativa 
203/2011 e do Comunicado CG n. 02/2017.

Poderá também, nos termos do Comunicado CG n. 01/2015, 
ter o processado acesso às cópias digitalizadas após a solicitação 
pelo sítio institucional da Fundação CASA-SP ERP <http://www.
fundacaocasa.sp.gov.br/erp/>, de acesso exclusivo e pessoal 
do servidor ou de seu procurador devidamente nomeado com 
procuração juntada aos autos físicos do Processo Administrativo.

Por isso, tendo sido neste momento regularmente intimado, 
no caso de não comparecimento injustificado, os atos do presen-
te Processo correrão à sua revelia.

Processo Administrativo Disciplinar n. 2464/16
Interessado (a): E.B.D.S. – RE 39.091-4
Deliberação
Por meio da presente e nos moldes do art. 20 e ss, da 

Portaria Normativa 253/13, Notifica-se Elisabete Bandeira dos 
Santos - RE: 390914, que está sendo processado(a), conforme 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR n. 2464/2016, em 
trâmite nesta Corregedoria Geral.

Desta forma, V. Sa. terá o prazo de 10 dias, a contar do 
primeiro dia útil seguinte ao recebimento da presente, para 
apresentar, se desejar, Defesa Prévia, bem como, no mesmo 
interregno, oferecer rol de testemunhas com endereço completo 
destas, não podendo ultrapassar o número máximo de 3 (três), 
sob pena de preclusão. Também poderá, se assim lhe convier, 
fazer-se acompanhar por advogado, bem como ser por ele 
representado(a) nos atos processuais.

O acesso aos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCI-
PLINAR em epígrafe poderá ser feito pessoalmente na Correge-
doria-Geral, podendo, se assim desejar, obter cópias impressas, 
desde que recolhido o valor nos termos da Portaria Normativa 
203/2011 e do Comunicado CG n. 02/2017.

Poderá também, nos termos do Comunicado CG n. 01/2015, 
ter o processado acesso às cópias digitalizadas após a solicitação 

LAUDICEIA GONCALVES DE LIMA - 26549726 - 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: 06-07-2018 08h.

MARINALVA CORREIA BULHOES - 17678251 - 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: 31-07-2018 07h.

MARINALVA CORREIA BULHOES - 17678251 - Fica suspen-
so 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 parágra-
fos da Resolução SPG 18, de 29/04/15.

MARTA LIMA PERRELLA - 30639331 - 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 EDU-
CACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágrafos da 
Resolução SPG 18, de 29/04/15. O candidato deverá apresentar 
os exames complementares solicitados em 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.

REGIANE PEREIRA DE ALMEIDA - 29582055 - 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, do SECRETARIA 
DA EDUCACAO, observando-se o previsto no artigo 9º e parágra-
fos da Resolução SPG 18, de 29/04/15.

REGIANE PEREIRA DE ALMEIDA - 29582055 - 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: 19-07-2018 12h30.

TANIA WALMARA SANDRE DE SOUZA BARBOSA - 9028325 
- Fica convocado(a) a comparecer clínica à IAMSPE SAO 
PAULO - AMBIENTAL QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO, 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: 07-07-2018 11h40.

Secretaria da Saude
ADRIANO ROBERTO MARTINS - 23944051 - O(a) 

candidato(a) foi considerado pessoa com deficiência e inapto 
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.

Secretaria de Energia e Mineracao
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.

 JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA

 FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 
CONSUMIDOR

 Citação
A Diretoria Executiva da Fundação de Proteção e Defesa do 

Consumidor, por meio da Assessoria de Controle e Processos, faz 
saber, nos termos do art. 34, parágrafo único da Lei Estadual 
10.177, de 30-12-98 (D.O, Seção I, de 31-12-98), que, aos 16 
dias do mês de outubro do ano de 2017, foi lavrado o Auto de 
Infração 31618 D8 e instaurado procedimento sancionatório 
7347/2017 em face de Andreza Villela Jorge Roupas - ME, 
inscrito(a) no CNPJ/CPF sob o 26.591.623/0001-70, tendo em 
vista que a empresa cometeu as seguintes irregularidades: 
Conforme Auto de Constatação 40583, Série D7, lavrado em 
15-09-2017, no momento da fiscalização, o autuado acima 
qualificado, expunha à venda ao público consumidor em vitrines 
externas, produtos com informação dos seus respectivos preços 
para pagamento à vista, afixados mediante o uso de etiquetas 
no lado interno, atrás ou embaixo dos produtos ofertados, com 
sua face principal não voltada para o consumidor, dependendo 
solicitação do consumidor ou de intervenção do fornecedor ou 
seus prepostos para garantir a visualização dos respectivos 
preços dos produtos expostos à venda, descumprindo o artigo 
5º, "caput" do Decreto 5.903/06, infringindo assim, o artigo 
31, "caput" da Lei 8.078/90 - Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor. Por tais condutas, fica o Autuado sujeito à sanção 
prevista nos Arts. 56, I e 57 da Lei 8.078/90, sem prejuízo das 
demais sanções previstas no Art. 56 da referida Lei. A pena 
poderá ser atenuada ou agravada, conforme o previsto no Artigo 
34 da Portaria Normativa Procon 45, de 12-05-2015. O Autuado 
poderá, no prazo de 15 dias contados a partir do quinto dia útil 
subsequente à publicação deste edital, oferecer defesa e/ou 
impugnação ao valor da receita estimada dirigidas à Diretoria 
de Programas Especiais da Fundação Procon – SP, situada à rua 
Barra Funda, 930, 4º andar, sala 406, Barra Funda, São Paulo/SP, 
CEP 01152-000, conforme art. 63, III, da Lei Estadual 10.177, de 
30-12-98, e Portaria Normativa Procon 45/15. Para impugnar a 
receita bruta estimada, o Autuado deverá apresentar documento 
que comprove sua receita mensal bruta nos termos do art. 32, § 
1º, da Portaria Normativa Procon 45/15. Efetuando o pagamento 
da multa no prazo de 15 dias contados a partir do quinto dia 
subsequente à publicação deste edital (conforme art. 35, “a” 
e “b, respectivamente, da Portaria Normativa Procon 45/15), 
haverá redução de 30% do valor, caso ocorra o pagamento à 
vista ou 20%, caso ocorra o pagamento parcelado, no prazo de 
vencimento do primeiro boleto bancário, obedecidos os limites e 
condições estabelecidos pelo art. 39, § 1º e 2º da referida Porta-
ria. As intimações de despachos e decisões, durante e ao final do 
processo, serão feitas por meio de publicação no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, Poder Executivo, seção I.

 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO

 DEPARTAMENTO DE METROLOGIA LEGAL 
E DE FISCALIZAÇÃO
 Notificação
MLFPM - 059-2018
Ref.: Proc. IPEM-SP 201732316 - Proc. 1561 Auto de Interdi-

ção e ou Apreensão 93537 Lavrado em 21-06-2017
Pela presente, fica essa Empresa H.L. do Brasil Indús-

tria de Produtos Alimentícios Ltda. CNPJ 00.573.184-0001-89, 
notificada que o Superintendente, em despacho exarado no 
processo em referência, converteu em apreensão definitiva 
as mercadorias constante no referido Auto de Interdição e ou 
Apreensão Cautelar.

VIVIANE ELIZEU DE BARROS - 33551126 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 07-07-2018 ás 14h50, para a 
realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relatórios 
médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, 
do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

Secretaria da Saude
ADRIANE CANEVER RAMOS RODRIGUES - 229233594 - 

Fica convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 
500 - TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 07-07-2018 ás 
15h32, 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: OFICIAL DE SAUDE, 
do(a) SECRETARIA DA SAUDE.

ALEXANDRE GONCALVES DOS SANTOS - 186824385 - 
Fica convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 
500 - TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 07-07-2018 
ás 15h10, para a realização de perícia médica para fins de 
ingresso, munido de documento de identidade original com foto 
e exames/ relatórios médicos solicitados. Cargo: MEDICO I, do(a) 
SECRETARIA DA SAUDE.

ANTONIO MARIO BADAN NETO - 24585454 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 07-07-2018 ás 
12h, 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: MEDICO I, do(a) 
SECRETARIA DA SAUDE.

EDIRSON DE ARAUJO PEREIRA JUNIOR - 299304656 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 07-07-2018 ás 
11h50, 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: MEDICO I, do(a) 
SECRETARIA DA SAUDE.

HENRIQUE CESTA - 435356902 - Fica convocado(a) a com-
parecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA VISTA 
- SAO PAULO, no dia 07-07-2018 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: MEDICO I, do(a) SECRETARIA DA SAUDE.

ROBERTA TAVARES FINOCCHIO - 294575339 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 07-07-2018 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: MEDICO I, do(a) 
SECRETARIA DA SAUDE.

SILVANA DE FATIMA COGO - 230394796 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 07-07-2018 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: OFICIAL DE SAUDE, do(a) SECRETA-
RIA DA SAUDE.

SUZANA DA CONCEICAO HERRERA CUNHA - 281045756 
- Fica convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 
500 - TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 07-07-2018 ás 
15h32, 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: OFICIAL DE SAUDE, 
do(a) SECRETARIA DA SAUDE.

Universidade de Sao Paulo
ARTHUR RODRIGUEZ GONZALEZ CORTES - 333762599 - 

Fica convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 
500 - TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 07-07-2018 
ás 15h20, 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 
DOUTOR, do(a) UNIVERSIDADE DE SAO PAULO.

 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.
Secretaria da Educacao
AMABILE CRISTINA BUZELLI DE FREITAS LARANJEIRA - 

27018036 - 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.

ANNA MARIA PEREZ GONZALEZ BERTAZZONI - 29934498 - 
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.

BEATRIZ ADRIANA REIS SILVERIO - 40400327 - Fica suspen-
so 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.

CLAUDINETE LEITE DOS SANTOS - 24581222 - 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 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.

DEBORA FERREIRA DA SILVA - 33794872 - 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.

ELISANGELA FERNANDA DE SOUSA - 32113538 - 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.

LAUDICEIA GONCALVES DE LIMA - 26549726 - 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 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.

SILVIA DIAS DE CARVALHO JOSELINO - 22160614 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - 
TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 07-07-2018 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.

SILVIA HELENA DA SILVA CORIOLANO - 16540764 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 07-07-2018 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.

SINEIDE DE PAULA DA SILVA - 12276351 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 10-07-2018 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.

SOLANGE DE ARAUJO SENE RAMOS - 24388391 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 10-07-2018 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.

SONIA MARIA VELLIDO DE ALMEIDA - 18856438 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - 
TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 10-07-2018 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.

SONIA REGINA FREIRE DIAS - 8996861 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 07-07-2018 ás 15h, 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.

TAMIRES JESSICA RAMOS DA SILVA - 50765717 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 07-07-2018 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.

TEREZINHA MARIA CHAVES - 16795216 - 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.

THIAGO CASOTTI - 43692352 - Fica convocado(a) a com-
parecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA VISTA 
- SAO PAULO, no dia 07-07-2018 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: ANALISTA TECNOLOGIA, do(a) SECRETARIA 
DA EDUCACAO.

VALDENICE RAMOS RABELO MARQUES - 27543400 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLICE-
RIO, 1766, - CENTRO - CAMPINAS, no dia 06-07-2018 ás 09h40, 
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.

VALERIA PIRES MANOEL - 33962998 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 07-07-2018 ás 11h20, 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.

VANDIRA GOMES DE GODOI - 16694512 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 10-07-2018 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: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, 
do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

VANESSA CARMO FERREIRA - 30788311 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 07-07-2018 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.

VANESSA CRISTINA GIL COSTA PERDIGAO PAREDES - 
28159390 - Fica convocado(a) a comparecer no endereço 
RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no 
dia 07-07-2018 ás 13h20, 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 MARIA DO NASCIMENTO - 25877441 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 07-07-2018 ás 
13h40, 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.

VERA LUCIA DE QUEIROZ - 26351359 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 10-07-2018 ás 11h20, 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.

VINICIUS GUSTAVO DE MORI - 34193145 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço AV. MILTON TERRA 
VERDI, 652/654, - JD AMERICA - FERNANDOPOLIS, no dia 
06-07-2018 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: ANALISTA 
TECNOLOGIA, do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

VIRGINIA MODENESE - 28495547 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço AV. FRANCISCO GLICERIO, 1766, 
- CENTRO - CAMPINAS, no dia 06-07-2018 ás 09h30, para a 
realização de perícia médica para fins de ingresso, munido de 
documento de identidade original com foto e exames/ relatórios 
médicos solicitados. Cargo: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, 
do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.

VIVIANE APARECIDA SILVA PIMENTEL - 43851417 - Fica 
convocado(a) a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 
- TERREO, - BELA VISTA - SAO PAULO, no dia 10-07-2018 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.

VIVIANE CARRIJO VIEIRA - 23083695 - Fica convocado(a) 
a comparecer no endereço RUA ITAPEVA, 500 - TERREO, - BELA 
VISTA - SAO PAULO, no dia 10-07-2018 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: PROFESSOR EDUCACAO BASICA I, 
do(a) SECRETARIA DA EDUCACAO.
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