
104 – São Paulo, 131 (1) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 5 de janeiro de 2021

21Dez2020 J2425 Magali Apolonia Mazzoni Lopes ME 4.590,00
21Dez2020 J2426 Gustavo Diego Alves 5.000,00
22Dez2020 J2975 Energisa Sul-Suldeste Distrib. De Energia 22.565,12
21Dez2020 05763 Juliana Bergamini Martins 3.694,40
22Dez2020 J2975 Energisa Sul-Suldeste Distrib. De Energia 22.565,12
23Dez2020 J3376 Distribuidora Candidomotense de 924,00
24Dez2020 J4314 Mistral Produção e Comércio de Hortifruti 600,00
24Dez2020 J4315 Jaqueline Rodrigues Medeiros - ME 544,00
24Dez2020 J4316 Valderez Mateus 503,00
24Dez2020 J4317 Distribuidora Candidomotense de 924,00
24Dez2020 J4318 Distribuidora Candidomotense De 924,00
24Dez2020 J4319 Kenia Kazue Akutagawa -Tupa ME 1.035,00
24Dez2020 J4320 Kenia Kazue Akutagawa -Tupa ME 480,00
24Dez2020 J4321 Mistral Produção e Comércio de Hortifruti 600,00
24Dez2020 J4322 Distribuidora Candidomotense de 924,00
24Dez2020 J4323 Distribuidora Candidomotense de 2.492,00
24Dez2020 J4324 Comercial Hortifruti. Francisco Dona Ltda 832,00
24Dez2020 J4325 Comercial Hortifruti. Francisco Dona Ltda 110,00
24Dez2020 J4326 Comercial Hortifruti. Francisco Dona Ltda 450,00
24Dez2020 J4327 Esperia Distribuidora de Alimentos Ltda 11.850,00
24Dez2020 J4328 Comercial Cerealista Rei do Prato Ltda 60.918,00
24Dez2020 J4329 Pasoli Alimentos Eireli 560,00
24Dez2020 J4782 Jade Lepera Prestes Com. Mat. Construção 885,60
24Dez2020 J4783 Cooperativa Agricola de Paraguaçu Paulist 1.535,00
24Dez2020 J4784 Cia Ultragaz S/A 5.454,45
28Dez2020 J5418 Ponto Mix Comercial e Servicos Eireli 805,00
28Dez2020 J5419 Fundacao Prof.dr.manoel Pedro Pimentel -F 72,76
28Dez2020 J6103 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambie 695,00
29Dez2020 J7164 Empresa Brasileira de Correios e Telegraf 29,50
29Dez2020 J7409 Alexandre de Castro 38,65
29Dez2020 J7410 Luciano Vitor da Silva 38,65
29Dez2020 J7411 Gustavo Diego Alves 49,69
29Dez2020 J7412 Gustavo Diego Alves 49,69
29Dez2020 J7413 Luciano Vitor da Silva 38,65
30Dez2020 J7755 Bello Alimentos Ltda 6.354,79
30Dez2020 J7756 Comercial Hortifruti. Francisco Dona Ltda 450, 00
30Dez2020 J7757 Comercial Hortifruti. Francisco Dona Ltda 867,50
30Dez2020 J7758 Bello Alimentos Ltda 4.590,00
30Dez2020 J7759 Distribuidora Candidomotense de 924,00
30Dez2020 J7760 Comercial Hortifruti. Francisco Dona Ltda 832,00
30Dez2020 J8274 Cooperativa Agricola de Paraguaçu Paulist 1.535,00
30Dez2020 J8275 Cia Ultragaz S/A 3.170,55
30Dez2020 J8538 Empresa de Transportes Andorinha S.A. 655,06

 EDUCAÇÃO

 COORDENADORIA DE GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS

 Convocação
Edital de Convocação para Processo Seletivo Simplificado 

visando à contratação temporária docente em 2021, para minis-
trar aulas exclusivamente na modalidade presencial.

A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos 
Humanos da Secretaria da Educação, com fundamento no 
disposto no art. 6º do Decreto n. 54.682 de 13-08-2009, torna 
pública a abertura de inscrições e a realização do processo sele-
tivo de docentes para atuar na rede estadual de ensino no ano 
de 2021 por meio de avaliação de títulos e experiência profis-
sional, a ser realizado em nível regional, mediante as condições 
estabelecidas nas Instruções Especiais deste edital.

Considerando as determinações do Decreto no. 65.384, 
de 17 de dezembro de 2.020, e o contingente de docentes em 
teletrabalho, o processo seletivo se destinará exclusivamente 
para as aulas a serem ministradas na modalidade presencial.

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1 – O presente processo seletivo simplificado destina-se à 

formação de cadastro de candidatos a contratação temporária 
para ministrar aulas presenciais aos estudantes do Ensino Fun-
damental e Médio da rede pública estadual de ensino.

2 – A contratação temporária terá por objeto exclusivamen-
te a realização de trabalho presencial nas Unidades de Ensino, 
vedada inserção em regime de teletrabalho.

3 - Poderão se inscrever no presente processo seletivo 
todos docentes que queiram concorrer a ter contrato celebrado 
com a rede estadual de educação a partir de 2021, desde que 
cumpridas as exigências contratuais constantes deste edital, 
obedecendo a classificação geral.

3.1- Os candidatos classificados no processo seletivo vigen-
te que não tiveram contrato celebrado, caso tenham interesse 
concorrer em 2021, deverão participar do presente certame;

3.2- Os docentes classificados no processo seletivo vigente 
que tiveram contrato celebrado por três anos e encontra-se ativo 
em 2021, mesmo os contratos interrompidos, permanecerão 
com contrato celebrado até o final do ano letivo e com ponto de 
processo seletivo computado na sua classificação;

3.2.1- Os docentes a que se refere o item 3.2 poderão 
participar do presente processo seletivo caso queiram atualizar 
titulação ou tempo de experiência ou ainda ter celebrado novo 
contrato após o encerramento do contrato atual nos termos da 
LC 1.093/2009.

3 – Em virtude do disposto no art. 1º do Decreto 64.864 de 
16 de março de 2.020 não poderão ser contratadas pessoas nas 
seguintes situações:

I - idosos na acepção legal do termo, por contar com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta anos);

II - gestantes;
III - portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopa-

tias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que deprimam o 
sistema imunológico.

4 - Os vencimentos serão calculados de acordo com a 
carga horária atribuída, correspondente ao valor da hora/aula 
vigente para o nível e faixa inicial do cargo a que corresponder 
a contratação, nos termos do artigo 11 da Lei Complementar 
1.093 de 16-07-2009.

5 - O candidato deverá comprovar, no ato de inscrição ser:
5.1- Portador de uma das seguintes habilitações/qualifi-

cações:
5.1.1. Licenciatura;
5.1.2. Bacharelado;
5.1.3. Tecnologia.
5.2- Aluno matriculado no último ano do nível universitário 

no ano de 2.020;
6 – Por ocasião da contratação o candidato deverá cum-

prir as exigências previstas no artigo 4º da Lei Complementar 
1.093 de 16-07-2009 e no artigo 34 da Resolução SE 72 de 
13-10-2020.

6.1 - O atestado admissional a que se refere o inc. I do art. 
34 da Resolução SEDUC 72/2020 deverá se referir ao exercício 
da docência na modalidade presencial e observar o disposto 
nos incisos I a III do art. 1º do Decreto 64.864 de 16 de março 
de 2.020.

7 – O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado 
para docentes será equivalente ao período do ano letivo de 2021 
conforme fixado em calendário escolar.

II. DA INSCRIÇÃO
1 - A inscrição do candidato será realizada de forma auto 

declaratória, na plataforma Banco de Talentos, no endereço: 
https://bancodetalentos.educacao.sp.gov.br.

2 – O candidato deverá apresentar todos os documentos 
originais autodeclarados caso seja convocado para celebração 
de contrato de trabalho de temporário nos termos da Lei Com-
plementar 1093/2009.

3 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e 
a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.

4 - O candidato deverá se inscrever para o processo sele-
tivo relativo a uma das 91 Diretorias de Ensino, no período de 

unidade em que será lotada, bem como dos prazos legais para a 
posse e exercício do cargo.

a) O candidato somente tomará posse do cargo após a 
publicação no Diário Oficial do Estado – D.O. do resultado da 
perícia médica considerando-o APTO para o cargo.

b) A classificação do empossado, na unidade prisional desta 
Secretaria da Administração Penitenciária, de acordo com a 
nossa designação, se dará por meio de Resolução do Secretário 
da Pasta, a ser publicada no Diário Oficial do Estado – D.O.

c) Se a posse não se der dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar da publicação do Decreto de nomeação, nos termos do 
Inciso I do artigo 60 da Lei 10.261 de 28-10-1968, combinado 
com o Parágrafo único do artigo 323 do mesmo dispositivo 
legal (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado), será 
tornado sem efeito o ato de provimento.

d) Demais situações impedientes da posse, dentro dos pra-
zos previstos na legislação, deverão ser comunicadas à Direção 
do Centro de Seleção do Departamento de Recursos Humanos 
da Secretaria da Administração Penitenciária.

 COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS  DA 
REGIÃO OESTE DO ESTADO

 PENITENCIÁRIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
 Centro Administrativo
 Núcleo de Finanças e Suprimentos
 Comunicado
Relação de pagamento efetuado no mês de dezembro/2020, 

em cumprimento ao artigo 2º da Lei 7.857/92, respectivamente: 
Data, Ordem Bancária, Credor e Valor.

DATA OB CREDOR VALOR

01Dez2020 H8126 Flexicoat Industria e Comércio Ltda 912,50
01Dez2020 05360 Artur Arenque da Silva ME 401,50
03Dez2020 H9031 Link Card Administradora de Beneficios Ei 237,78
03Dez2020 H9032 Cia Ultragaz S/A 4.260,75
03Dez2020 H9431 Distribuidora Candidomotense de 924,00
03Dez2020 H9432 Sao Joao Alimentos Ltda 2.970,00
03Dez2020 H9855 Cooperativa Agricola de Paraguaçu Paulist 1.535,00
04Dez2020 I0617 Jessica Lemes Brito de Araujo ME 1.740,00
04Dez2020 I0618 Sistecnica Inf. E Servicos Eireli - EPP 58,99
04Dez2020 I0619 Bh Foods Comercio e Industria Ltda - EPP 23.270,00
04Dez2020 I0620 Distribuidora Candidomotense de 924,00
04Dez2020 I0621 Distribuidora Candidomotense De 924,00
04Dez2020 I0622 Pasoli Alimentos Eireli 560,00
04Dez2020 I0623 Kenia Kazue Akutagawa -Tupa ME 960,00
04Dez2020 I0624 Comercial Hortifruti. Francisco Dona Ltda 867,50
04Dez2020 I0625 Distribuidora Candidomotense de 2.772,00
04Dez2020 I0626 Comercial Hortifruti. Francisco Dona Ltda 928,00
04Dez2020 I0627 Comercial Hortifruti. Francisco Dona Ltda 450,00
04Dez2020 I0628 Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda 5.808,15
04Dez2020 I0629 Varejão das Carnes Ind. E Com. De Prod Al 12.120,00
04Dez2020 I0630 Roberto Carlos Grillo ME 113,20 
04Dez2020 I0631 Roberto Carlos Grillo ME 764,00
04Dez2020 I0632 Mistral Produção e Comércio de Hortifruti 600,00
04Dez2020 I0633 Thiago Marques 36291014882 10.640,00
04Dez2020 I0634 Fabrica de Embutidos de Carnes Fino Sabor 7.620,00
07Dez2020 I1916 Sabia Grupo Gerador Ltda - Me. 1.000,00
07Dez2020 I1917 Luciana Coelho Gomes 393,80
07Dez2020 I1918 Fioluz Comercio de Mat. Eletricos Ltda 359,40
08Dez2020 I2847 Link Card Administradora de Beneficios Ei 433,16
08Dez2020 I2848 Link Card Administradora de Beneficios Ei  631,12
09Dez2020 I3266 Cooperativa Agricola de Paraguaçu Paulist 1.535,00
09Dez2020 I3730 Maanaim Industria e com de Alimentos Ltda 7.260,00
09Dez2020 I3731 Distribuidora Candidomotense de 924,00
09Dez2020 I3732 Comercial Hortifruti. Francisco Dona Ltda 450,00
09Dez2020 I3733 Comercial Hortifruti. Francisco Dona Ltda 647,50
09Dez2020 I3734 Comercial Hortifruti. Francisco Dona Ltda 832,00
09Dez2020 I3735 Bello Alimentos Ltda 9.180,00
09Dez2020 I3736 Bh Foods Comercio e Industria Ltda - EPP 17.900,00
09Dez2020 I3737 Bh Foods Comercio e Industria Ltda - EPP 13.870,00
09Dez2020 I3738 João Marcos de Jesus Rodrigues 57,98
09Dez2020 I3739 João Marcos de Jesus Rodrigues 38,65
09Dez2020 I3740 João Marcos de Jesus Rodrigues 231,92
09Dez2020 I3741 Luciano Vitor da Silva 38,65
09Dez2020 I3742 Marco Antonio Sosais 115,96
09Dez2020 I3743 Rogerio Carlos Ferreira 38,65
09Dez2020 I3744 Sergio Ricardo R. Chweszckuk 57,98
09Dez2020 I3745 Sergio Ricardo R. Chweszckuk 115,96
09Dez2020 I3746 Valter Manoel da Silva Filho 57,98
09Dez2020 I3747 Nadine Bezerra Salomao 1.043,65
09Dez2020 I3748 Rafael Ibanez dos Santos 231,92
09Dez2020 I3749 Aline Maria Fernandes Rodrigues 74,54
09Dez2020 I3750 Ismael Franco Mendonca 74,54
09Dez2020 I3751 Alexandre de Castro 38,65
09Dez2020 I3752 Alexandre de Castro 417,45
09Dez2020 I3753 Sergio Ricardo R. Chweszckuk 38,65
09Dez2020 I3754 Sergio Ricardo R. Chweszckuk 417,45
09Dez2020 05522 Pref Municipal Paraguacu Paulista 6,90
10Dez2020 I4289 Distribuidora Candidomotense de 924,00
10Dez2020 I4436 São Marcos Auto Posto Eirelli 85,98
10Dez2020 I4696 Cia Ultragaz S/A 4.840,35
11Dez2020 I5478 Julian Rodrigo Leli Refrigeracao - ME 4.500,00
11Dez2020 I5479 Sabia Grupo Gerador Ltda - Me. 2.805,80
11Dez2020 I5480 Campo Fino Industria Comercio Importacao 16.000,00
11Dez2020 I5481 Nutricionale Comercio de Alimentos Ltda 19.237,50
11Dez2020 I5482 Kenia Kazue Akutagawa -Tupa ME 897,50
11Dez2020 I5483 Distribuidora Candidomotense De 924,00
11Dez2020 I5484 Distribuidora Candidomotense De 924,00
11Dez2020 I5485 Distribuidora Candidomotense de 2.772,00
11Dez2020 I5486 Sao Joao Alimentos Ltda 630,00
11Dez2020 I5487 Valeria Vidoto Bogaz ME 315,00
11Dez2020 I5488 Lojas Milani Ltda EPP 60,15
16Dez2020 I8541 Valeria Vidoto Bogaz ME 315,00
16Dez2020 I8542 Wg2r Comercio de Materiais Eletricos Ltda 1.404,00
16Dez2020 I8543 Sistecnica Inf. E Servicos Eireli - EPP 169,68
16Dez2020 I8544 Cr Energia e Informatica Eirelli 2.130,60
16Dez2020 I8545 O Sartori Frios - ME 2.475,00
16Dez2020 I8546 Bello Alimentos Ltda 4.590,00
16Dez2020 I8547 Distribuidora Candidomotense de 224,00
16Dez2020 I8548 Bello Alimentos Ltda 12.869,64
16Dez2020 I8549 A.alves da Silva com de Mat. De Const. Ei 474,90
16Dez2020 I8550 Link Card Administradora de Beneficios Ei 810,71
16Dez2020 I8551 Link Card Administradora de Beneficios Ei 1.239,77
17Dez2020 I9589 Cooperativa Agricola de Paraguaçu Paulist 1.535,00
17Dez2020 I9590 Gabriela P. Dos Santos - ME 644,00
17Dez2020 I9591 Distribuidora Candidomotense de 924,00
17Dez2020 I9592 Kenia Kazue Akutagawa -Tupa ME 480,00
17Dez2020 I9593 Kenia Kazue Akutagawa -Tupa ME 760,00
17Dez2020 I9594 Gabriela P. Dos Santos - ME 121,50
17Dez2020 I9595 Cia Ultragaz S/A 4.298,70
17Dez2020 I9947 Telefonica Brasil S A 642,34
18Dez2020 J0409 Mistral Produção e Comércio de Hortifruti 600,00
18Dez2020 J0410 Distribuidora Candidomotense De 924,00
18Dez2020 J0411 Bh Foods Comercio e Industria Ltda - EPP 17.900,00
18Dez2020 J0412 Bh Foods Comercio e Industria Ltda - EPP 13.870,00
18Dez2020 J0413 Comercial Hortifruti. Francisco Dona Ltda 450,00
18Dez2020 J0414 Distribuidora Candidomotense de 2.492,00
18Dez2020 J0415 Distribuidora Candidomotense de 924,00
18Dez2020 J1209 Andre de Melo Silva 38,65
18Dez2020 J1210 Gustavo Diego Alves 49,69
18Dez2020 J1211 João Marcos de Jesus Rodrigues 38,65
18Dez2020 J1212 João Marcos de Jesus Rodrigues 57,98
18Dez2020 J1213 Luciano Vitor da Silva 38,65
21Dez2020 J1477 Daiane Visnadi da Silveira Xavier 1.991,11
21Dez2020 J1478 Gustavo Diego Alves 9.268,22
21Dez2020 J2423 Renovo Materiais para Construção e Serv L 385,70
21Dez2020 J2424 Hba Industria e Comercio de Plasticos Ltd 1.698,00

XVI - Os exames médicos NÃO DEVERÃO, em hipótese 
alguma, ser encaminhados ao DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS 
MÉDICAS - DPME ou ficar retidos no local de realização da 
avaliação médica oficial.

XVII – Após a validação dos exames anexados ao sistema 
pelo DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS - DPME, as datas, 
horários e locais das avaliações médicas oficiais serão publica-
dos em Diário Oficial do Estado, caderno Executivo I, sendo de 
responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento 
das publicações.

XVIII - Da Avaliação Médica Oficial:
a) as perícias serão realizadas no DEPARTAMENTO DE PERÍ-

CIAS MÉDICAS - DPME ou em clínicas médicas credenciadas, no 
âmbito do Convênio DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS 
- DPME/IAMSPE;

b) o candidato será submetido à avaliação, inicialmente, nas 
áreas de oftalmologia e clínica geral;

c) o candidato será convocado para a realização de ava-
liação psiquiátrica/psicológica na sede do DEPARTAMENTO DE 
PERÍCIAS MÉDICAS - DPME;

d) a critério médico, durante a avaliação médica oficial, 
poderá ser solicitada manifestação de médico perito em área 
específica ou avaliação psicológica individualizada, bem como 
ser solicitado ao candidato que apresente exames/relatórios 
médicos complementares.

e) na hipótese prevista na alínea “d” deste item, o can-
didato:

e.1) deverá comparecer para se submeter à avaliação de 
médico especialista, em data e local informados por intermédio 
do Diário Oficial do Estado;

e.2) deverá entregar os exames complementares solicitados 
no local onde foi realizada a perícia ou encaminhar pelo e-mail 
periciasingresso@sp.gov.br, contendo cada arquivo tamanho 
máximo de 250 Kb em formato JPG ou PDF, respeitando prazo 
máximo de 90 dias;

f) será considerado inapto caso o candidato não compareça 
às convocações de que tratam as alíneas “c” e “d”, ou caso 
não entregue os exames complementares solicitados, no prazo 
estabelecido.

g) o Parecer Final do DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDI-
CAS - DPME relativo às avaliações será publicado no Diário 
Oficial do Estado por nome, número de Registro Geral do 
candidato e o número do Certificado de Sanidade e Capacidade 
Física – CSCF.

XIX - A critério médico, mediante publicação em Diário 
Oficial, durante a avaliação médica oficial, o candidato poderá 
ter o prazo para posse suspenso por até 120 dias, para conclu-
são de perícia iniciada conforme disposto no artigo 53, I, da Lei 
10.261/68, com a redação dada Lei Complementar 1.123/10.

XX - Do parecer final do DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS 
MÉDICAS - DPME, de que trata a alínea “g” do item XVIII deste 
Comunicado, poderá o candidato interpor recurso ao Excelentís-
simo Senhor Secretário da Secretaria de Projetos, Orçamento e 
Gestão, acessando o sistema do DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS 
MÉDICAS - DPME e selecionando “Recurso” (http://periciasme-
dicas.gestaopublica.sp.gov.br/eSisla) no prazo de 05 (cinco) dias 
a contar da data de publicação de inapto, e terá o prazo para 
posse suspenso por 30 (trinta) dias, a contar da protocolização 
do recurso, conforme disposto no artigo 53, II, § 2º, da Lei 
10.261/68, com a redação dada Lei Complementar 1.123/10. Ao 
candidato será dada ciência do decidido mediante publicação no 
Diário Oficial do Estado.

XXI - Os prazos de suspensão de posse previstos nos itens 
XIX e XX encerram-se com a publicação da Decisão Final profe-
rida, ainda que não decorrido o prazo total.

XXII – Será negado provimento ao recurso quando:
a) interposto fora do prazo previsto no item XX;
b) o candidato deixar de atender a convocação para compa-

recimento em avaliação médica oficial.
XXIII - Serão submetidos à perícia médica, obrigatoriamente 

na sede do DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS - DPME, os 
candidatos a cargo efetivo:

a) declarados como pessoa com deficiência, que foram 
nomeados nos termos da Lei Complementar 683, de 18-09-
1992, alterada pela Lei Complementar 932, de 08-11-2002 e 
regulamentada pelo Decreto 59.591, de 14-10-2013;

b) que estejam em gozo de Licença para Tratamento de 
Saúde no ato da nomeação;

c) readaptados.
XXIV - O candidato poderá requerer vistas de seu prontu-

ário junto ao DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS - DPME, 
a qual será dada no momento da solicitação, bem como cópia 
reprográfica mediante pagamento da respectiva taxa, a qual 
será entregue em cinco dias após o pedido.

XXV – NA MESMA DATA da realização da avaliação psiqui-
átrica/psicológica, de que trata a alínea “c” do item XVIII deste 
comunicado; o candidato deverá comparecer no Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria da Administração Peniten-
ciária, sito à Av. General Ataliba Leonel, 556 – Santana – CEP 
02033-000, São Paulo/SP, munido dos seguintes documentos:

a) Carteira de Identidade – RG (cópia e original).
b) Certidão de Casamento ou Certidão de Casamento com 

a devida Averbação, se for o caso (só cópia).
c) Cartão de Inscrição do PIS/PASEP ou Extrato Bancário 

onde conste à inscrição (cópia e original).
d) Título de Eleitor (cópia e original). Os 02 (dois) últimos 

comprovantes de votação (cópia e original) ou Declaração expe-
dida pelo Cartório Eleitoral.

e) Certificado de Reservista ou Certificado de Dispensa de 
Incorporação ou Isenção de Serviço Militar (cópia e original).

f) Cartão de Identificação do Contribuinte – CPF/CIC (cópia 
e original).

g) Certificado de Conclusão e Histórico Escolar de Ensino 
Médio ou equivalente, expedido por Escola Oficial ou reconhe-
cida (cópia e original)

g.1) Para cursos concluídos anteriormente ao ano de 1980, 
deverão conter o “visto-confere” do supervisor de ensino 
da Diretoria Regional de Ensino a qual pertence a escola do 
concluinte.

g.2) Para cursos concluídos a partir de 1980 até 2000, 
deverão conter a data do D.O. em que a lauda de concluintes 
foi publicada, com a assinatura e carimbo do responsável pela 
informação.

g.3) Para cursos concluídos a partir de 2001, deverão conter 
o número do registro publicado no sistema de Gestão Dinâmica 
de Administração Escolar – GDAE (site: https://concluintes.
educacao.sp.gov.br/publica/consultapublica/Search) para os con-
cluintes de Curso, cuja publicação informatizada ainda não tiver 
sido concretizada, deverá ser apresentada, juntamente com a 
cópia do Certificado de conclusão ou Diploma, uma declaração 
do diretor da Escola, informando que o interessado está aguar-
dando providências legais que certifique a autenticidade do 
Certificado de Conclusão.

g.4) O Certificado de conclusão expedido por escolas de 
outros Estados deverá estar assinado e carimbado pela Secreta-
ria de Educação (ou representante legal) do Estado de origem.

h) Declaração devidamente comprovada de matrícula em 
escola, de filhos ou enteados que se encontrem em FAIXA ETÁ-
RIA ENTRE 04 E 17 ANOS, conforme estabelece o artigo 6º da Lei 
9.394, de 20-12-1996, alterada pela Lei 12.796, de 04-04-2013.

i) Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pelo 
Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), 
órgão da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São 
Paulo (site: (http://www.ssp.sp.gov.br), com data de até 06 (seis) 
meses, (original).

j) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais do Tribunal 
de Justiça Militar do Estado de São Paulo, se Policial Militar.

XXVI - O candidato, ao entregar a documentação constante 
do item XXV deste Comunicado, receberá informações sobre a 

I - Ser requisito para posse, nos termos do artigo 47, VI, da 
Lei 10.261, de 28-10-1968: gozar de boa saúde, comprovada em 
inspeção realizada em órgão médico oficial;

II - A avaliação médica oficial tem por objetivo efetuar prog-
nóstico laborativo do candidato, o qual deve considerar todo o 
tempo de permanência previsto no serviço público. Destarte, 
não basta estar capaz no momento do exame pericial, sendo 
necessário considerar, com base na experiência clínica e pericial, 
que as patologias eventualmente diagnosticadas, incipientes ou 
compensadas, não venham a agravar-se nem predispor a outras 
situações que provoquem permanência precária no trabalho, 
com licenciamentos frequentes e aposentadorias precoces;

III - São documentos a serem apresentados pelo candidato 
nomeado para a realização da avaliação médica oficial, de acor-
do com as instruções disciplinadoras do Concurso:

a) 01 foto 3x4 recente em fundo branco, com contraste 
adequado entre o fundo e a imagem do candidato com a proxi-
midade do rosto de 80%, sem data, sem moldura e sem marcas;

b) documento de identidade com fotografia recente;
IV - Conforme consta das Instruções Especiais, todos os 

candidatos, inclusive os declarados pessoa com deficiência e 
integrante da Lista Especial, deverão apresentar no dia e hora 
marcados para avaliação médica oficial, os seguintes exames 
médicos recentes (no máximo de 6 meses):

a) Hemograma Completo
b) Glicemia de Jejum
c) PSA prostático (para homens acima de 40 anos)
d) TGO, TGP e Gama GT
e) Uréia e Creatinina
f) Urina Tipo I e, quando necessário, Urocultura
g) Eletrocardiograma (ECG) com laudo (para candidatos 

acima de 40 anos)
h) Raio X de Tórax com Laudo (frontal)
V - Os exames laboratoriais e complementares serão rea-

lizados a expensas dos candidatos e servirão como elementos 
subsidiários à inspeção médica para fins de ingresso para a 
constatação de inexistência de patologias não alcançáveis por 
mero exame clínico e poderão, a critério médico, integrar o 
prontuário do candidato junto ao DPME.

VI - O candidato que não apresentar todos os exames 
exigidos nas Instruções Especiais, não será submetido à perícia 
médica.

VII – O candidato deverá apresentar-se com óculos ou 
lentes corretivas, caso faça uso desses.

a) O candidato que faça uso de óculos ou lentes corretivas 
deverá apresentar na perícia médica a última prescrição (“recei-
ta médica”) emitida pelo Médico Oftalmologista assistente

VIII – O candidato terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da 
data da publicação deste Comunicado, para solicitar, por meio 
do sistema eletrônico a ser disponibilizado pelo DEPARTAMEN-
TO DE PERÍCIAS MÉDICAS - DPME, o agendamento da perícia 
médica, devendo para tanto:

a) Digitalizar os laudos dos exames obrigatórios previstos 
no item IV deste Comunicado – o arquivo deve ser salvo nas 
extensões .jpg ou .pdf, com tamanho máximo de 250 kbytes e 
nomeados com no máximo 40 posições, sem caracteres espe-
ciais ou acentuação; Obs: a nomeação dos documentos deve ser 
iniciada com o CPF do servidor.

b) Digitalizar a foto 3x4 – o arquivo deve ser salvo obri-
gatoriamente na extensão .jpg, com tamanho máximo de 250 
kbytes e nomeados com no máximo 40 posições, sem caracteres 
especiais ou acentuação;

Obs: a nomeação da foto deve ser iniciada com o CPF do 
servidor.

c) Acessar o sistema informatizado do DEPARTAMENTO 
DE PERÍCIAS MÉDICAS - DPME, por meio do site - http://peri-
ciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/eSisla - e selecionar a guia 
"Ingressante";

d) Digitar o número do CPF e clicar em "Criar Senha";
e) Aceitar o Termo de Responsabilidade (criar senha) e clicar 

em Enviar e OK!
f) Ao acessar o sistema, com CPF e Senha, o servidor deve 

ler as observações da tela inicial para dar início ao processo 
clicando na opção "Anexar";

g) Preencher eletronicamente, a Declaração de Anteceden-
tes de Saúde para fins de ingresso;

h) Anexar ao sistema informatizado do DEPARTAMENTO DE 
PERÍCIAS MÉDICAS - DPME os arquivos previamente digitaliza-
dos, observando-se que o nome dos arquivos citados nas alíneas 
"a" e "b" deste item, devem obrigatoriamente ser precedidos 
do nº do CPF do candidato sem pontos ou traço, seguido do 
nome do exame. Exemplo: "12312312312 laboratoriais.jpg", 
"12312312312 foto.jpg";

i) Verificar se os exames digitalizados estão legíveis e 
validar os anexos;

j) Clicar em Concluir para finalizar a requisição do agenda-
mento da perícia;

k) O sistema apresentará mensagem para o servidor confir-
mar a veracidade das informações anexadas;

l) Acompanhar a validação de anexos pelo Departamento de 
Perícias Médicas do Estado através do menu “anexo invalidado” 
e providenciar dentro do prazo de posse, se houver, a adequação 
dos laudos anexados e invalidados.

IX - Instruções detalhadas para a utilização do sistema de 
solicitação de agendamento de perícias médicas de ingresso 
poderão ser encontradas no manual de orientações disponível 
no site do DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS - DPME 
- www.planejamento.sp.gov.br (Perícia Médica – DPME =\> 
Ingresso).

X – O candidato que tiver dificuldades em solicitar o agen-
damento de acordo com o que prevê o item VIII deste Comunica-
do, deverá entrar em contato com o Departamento de Recursos 
Humanos da Secretaria de Administração Penitenciária, para 
orientações, pelos telefones (11) 3206-4841 ou (11) 3206-4842, 
de 2ª a 6ª feiras, das 09h às 18h ou com o DEPARTAMENTO DE 
PERÍCIAS MÉDICAS - DPME por meio do e-mail: periciasingres-
so@sp.gov.br.

XI - O candidato que deixar de requisitar o agendamento 
dentro do prazo previsto no item VIII, deverá entrar em contato 
com a o Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de 
Administração Penitenciária, dentro do prazo improrrogável de 
30 (trinta) dias previsto no “caput” artigo 52 da Lei 10.261, de 
28-10-1968.

XII - A hipótese prevista no item XI aplica-se, também, aos 
casos de candidatos que deixarem de comparecer à perícia 
médica para fins de ingresso previamente agendada, não se 
responsabilizando o DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS 
- DPME quanto à suspensão do prazo por 120 (cento e vinte) 
dias, previsto no artigo 53, inciso I da Lei 10.261, de 28-10-1968.

XIII - O DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS - DPME e a 
Secretaria de Administração Penitenciária não se responsabiliza-
rão pela perda do prazo para a posse, caso o candidato deixe de 
requisitar o agendamento da perícia médica dentro do prazo de 
que trata o item XI deste Comunicado.

XIV - Os exames médicos recentes e respectivos laudos, 
quando for o caso, deverão ser apresentados pessoalmente pelo 
candidato na Clínica Médica, no dia e hora agendados para a 
realização da avaliação médica oficial.

XV - O candidato que deixar de comparecer à perícia 
médica para fins de ingresso previamente agendada ou deixar 
de apresentar qualquer dos documentos exigidos nos itens IV e 
V deste Comunicado na data da perícia médica, terá publicado 
resultado PREJUDICADO. Para solicitar nova perícia médica o 
candidato deverá acessar o sistema do DEPARTAMENTO DE 
PERÍCIAS MÉDICAS - DPME e selecionar “Reagendamento” 
(http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/eSisla). O prazo 
para solicitar reagendamento é de 5 dias a contar da data de 
publicação do “prejudicado”.
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nos termos da legislação vigente, especialmente, das Resoluções 
Seduc SP sob os números 44/2014, 43/2018 e 72/2020, as quais 
definem normas referentes ao processo anual de atribuição de 
classes e aulas para o ano letivo de 2021 pela Secretaria de 
Estado da Educação de São Paulo.

Informamos que caberá recurso contra a classificação nos 
2 primeiros dias uteis após a publicação da classificação, no 
mesmo endereço virtual por meio do qual o candidato efetuou 
a sua inscrição.

Candidatos Deferidos:
- Guadalupe Branco Zarate, RG, língua estrangeira: Espa-

nhol;
Candidatos Indeferidos:
- Luiz Fernando Leite Rosa Pecorelli Braga, RG 47.807.370-7 

(língua estrangeira: Italiano);
- Thomaz Victor Ramos de Carvalho, RG 55.673.728-3 (lín-

gua estrangeira: Espanhol);
- Viviane M. de Jesus Lapaz, RG 48.007.537-2 (língua 

estrangeira: Francês).

participe, termo de anuência expedido pelo superior imediato, 
ratificado pelo Dirigente Regional de Ensino com data atualizada 
correspondente ao edital de oferecimento de vagas, cuja valida-
de abrangerá apenas o período de vigência da designação, bem 
como declaração de horário para fins de acumulação, quando 
for o caso, e, declaração do grau de rentesco, nos termos da 
Súmula Vinculante 13.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
OSASCO
 Comunicado
Classificação de Candidatos
Docência no Centro de Estudo de Línguas (CEL), ano letivo 

2021
O Dirigente Regional de Ensino – Região de Osasco, torna 

pública a Classificação dos inscritos no processo de credencia-
mento de docentes interessados em atuar no Centro de Estudo 
de Língua (CEL), idiomas Espanhol, Francês, Inglês e Italiano, 

pontuaram e que não se declararam como pretos, pardos ou 
indígenas e aqueles que, tendo se declarado pretos, pardos 
ou indígenas, optaram por não participar da pontuação dife-
renciada.

MCPPI é a pontuação média da concorrência PPI, entre 
todos os candidatos.

15 - A fórmula para aplicação da pontuação diferenciada às 
notas de pretos, pardos e indígenas é a seguinte:

NFCPPI = (1+PD)*NSCPPI
Onde:
NFCPPI é a nota final, após a aplicação da pontuação dife-

renciada e que gerará a classificação do candidato. Ao término 
da fase do processo seletivo, a nota final passa a ser considerada 
a nota simples do candidato.

NSCPPI é a nota simples do candidato beneficiário, sobre a 
qual será aplicada a pontuação diferenciada.

16 - Os cálculos a que se referem os subitens 14 e 15 deste 
item devem considerar três casas decimais e frações maiores 
ou iguais a 0,5 (cinco décimos) devem ser arredondadas para o 
número inteiro subsequente.

17 - Os cálculos já efetuados referentes à pontuação dife-
renciada, relativos ao desempenho médio dos candidatos, não 
serão refeitos ou alterados em virtude de exclusão de candidatos 
por falsidade nos dados da auto declaração.

18 – Não fará jus à pontuação diferenciada o candidato 
preto, pardo ou indígena que obtiver pontuação igual a 0 (zero).

18.1 - A pontuação diferenciada também não será aplicada 
quando, na fórmula de cálculo da pontuação diferenciada (PD), 
a MCPPI (pontuação média da concorrência PPI) for maior ou 
igual que a MCA (pontuação média da concorrência ampla).

19 – Na hipótese de igualdade no desempenho dos candi-
datos beneficiários, gerando empate na ordem de classificação 
considerada a pontuação diferenciada, serão aplicados uni-
camente para os candidatos beneficiários, sucessivamente, os 
critérios de desempate previstos nos incisos II e III do Decreto 
63.978/2018.

20 - Ao candidato preto, pardo ou indígena, que seja pessoa 
com deficiência é assegurado o direito de manifestar interesse 
em utilizar a pontuação diferenciada, de que trata este Capítulo, 
cumulativamente com as prerrogativas que lhe são asseguradas 
pela Lei Complementar 683, de 18-09-1992.

21 - A não observância pelo candidato de quaisquer das 
disposições deste capítulo implicará a perda do direito a ser 
classificado na lista especial.

V - DA PONTUAÇÃO FINAL
1 - Os documentos apresentados conforme item 1 do Capí-

tulo II serão avaliados com no máximo 80 (oitenta) pontos, na 
seguinte conformidade:

1.1 - O tempo de experiência profissional como docente em 
educação básica: 0,002 por dia, até no máximo 25,55 pontos;

1.2. Certificado de Aperfeiçoamento: 1 ponto;
1.3. Certificado de Especialização: 2 pontos;
1.4. Diploma de Mestrado: 3 pontos;
1.5. Diploma de Doutorado: 5 pontos.
2 - Os certificados e diplomas de que tratam os itens 1.2 

a 1.5 deverão ser de disciplinas da matriz curricular desta 
Secretaria de Educação ou na área da educação, podendo ser 
computado mais de um diploma/certificado.

2.1 - Os certificados e diplomas originais deverão ser apre-
sentados no ato de contratação para conferência.

3 - O atestado ou a declaração pública de comprovação de 
experiência docente em educação básica deverá ser expedida 
pelo responsável pelo estabelecimento educacional ou Carteira 
de Trabalho e Previdência Social e seu original apresentado no 
ato da contratação.

4 - A pontuação obtida no subitem 1 deste item V será a 
considerada a nota simples do candidato beneficiário sobre a 
qual será aplicada a pontuação diferenciada prevista no item 
IV deste edital.

5 - O resultado do Processo Seletivo será divulgado na 
plataforma Banco de Talentos, cabendo interposição de recurso 
na Diretoria de Ensino de inscrição, instruído com documentos 
se o caso, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da publicação, 
conforme Portaria a ser publicada oportunamente.

6 - Não será considerada contagem de tempo concomitante.
7 – Por ocasião da contratação não serão aceitos protocolos 

de documentos, certidões, diplomas ou declarações.
8 - Os documentos e diplomas relacionados a cursos reali-

zados no exterior somente serão considerados quando vertidos 
para o português, por tradutor oficial, e reconhecidos segundo 
a legislação própria.

9 - A declaração falsa ou inexata, bem como a apresentação 
de documentos falsos, determinarão a anulação da inscrição e 
todos os atos dela decorrentes em qualquer época.

VI. DA CLASSIFICAÇÃO PARA O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO 
DO ANO DE 2021

1 - Os docentes serão classificados por Diretoria de inscri-
ção, em ordem decrescente, observando-se o campo de atuação, 
formação e pontuação geral, para fins de atribuição de aulas.

2 - A classificação estará disponível no endereço: https://
bancodetalentos.educacao.sp.gov.br, em data a ser estabe-
lecida por meio de Portaria desta Coordenadoria de Gestão 
de Recursos Humanos – CGRH, publicada oportunamente em 
Diário Oficial.

3 - Em casos de empate de pontuação na classificação 
geral dos inscritos observar-se-á o disposto no art. 3º da Lei 
Complementar 1.093/09.

VII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. É de responsabilidade do candidato:
1.1. Acompanhar, por meio do Diário Oficial do Estado 

(www.imprensaoficial.com.br), no Portal do Banco de Talentos e 
site da Secretaria de Estado da Educação, as publicações corres-
pondentes as fases deste Processo;

1.2. A veracidade das informações e a exatidão das declara-
ções e regularidade de documentos

2. A constatação de falsidade, irregularidade ou inexatidão 
de dados ou documentos, ainda que verificadas posteriormente, 
acarretarão a eliminação do candidato do resultado do Processo 
Seletivo Simplificado e exclusão da classificação para o processo 
de atribuição de classes/aulas, anulando-se todos os atos decor-
rentes da inscrição.

3. As ocorrências não previstas neste edital, os casos omis-
sos e os casos duvidosos serão resolvidos pela Coordenadoria de 
Gestão de Recursos Humanos.

 DIRETORIAS DE ENSINO

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO SUL 3
 Comunicado
Atribuição de Suporte Pedagógico
A Dirigente Regional de Ensino comunica aos candidatos 

inscritos e classificados nos termos da Resolução SE 82, de 
16-12-2013, alterada pela Resolução SE 42, de 31-7-2014, alte-
rada pela Resolução SE 5 de 7-1-2020, e pela Resolução SE 18, 
de 31-1-2020, que haverá Atribuição:

- Um cargo vago de Suporte Pedagógico de Diretor de 
Escola

EE Itúrbides Bolívar de A. Serra / Prof.
- Dia: 6-1-2021
- Horário: 10h
Local da Atribuição: Sede da Diretoria de Ensino Região 

Sul 3, sita à Avenida Alcindo Ferreira 4, Jardim Cruzeiro, CEP 
04803-170.

O candidato deverá observar o disposto no parágrafo 
único, artigo 5º, da Resolução SE 82-2013. Os candidatos que 
acumulam cargo ou função deverão comparecer munidos da 
declaração de horário, assinada pelo Superior imediato.

Parágrafo único - O inscrito nos termos desta resolução 
deverá apresentar, em cada sessão de atribuição da qual 

06-01-2021 a 20-01-2021, na plataforma Banco de Talentos, no 
endereço: https://bancodetalentos.educacao.sp.gov.br.

5 – Na fase de inscrição o candidato ficará dispensado de 
apresentar-se na Diretoria de Ensino para entrega e/ou compro-
vação documental.

6 – O Acesso a plataforma Banco de Talentos é de respon-
sabilidade do docente, através de criação de login e senha de 
acesso. Informações complementares poderão ser solicitadas no 
menu inicial, acessando o Fale Conosco da plataforma.

7 – No ato de inscrição o candidato deverá apresentar o 
laudo médico, a que se referem os itens 1 e 4 do Capítulo III 
e documento de identificação- RG, via upload na plataforma 
Banco de Talentos.

7.1 –O documento identificador quando se tratar de indí-
gena deverá ser o Registro Administrativo de nascimento de 
índio - RANI.

8 - Não serão considerados documentos enviados por 
outras formas, como via postal, fac-símile, correio eletrônico.

9 - Em conformidade com o Decreto 55.588, de 17 de 
março de 2.010, a pessoa transexual ou travesti poderá solicitar 
a inclusão e uso do nome social para tratamento, mediante pre-
enchimento desta informação nos dados pessoais no momento 
da inscrição.

III. DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
1 - É assegurada a participação de pessoa com deficiência 

no Processo Seletivo Simplificado, desde que a deficiência seja 
compatível com as atribuições da função de Docente na moda-
lidade presencial, devendo ser comprovada por meio de Laudo 
médico, nos termos da Lei Complementar 683, de 18 de setem-
bro de 1.992, e suas alterações, no ato de inscrição.

2 - Para fins deste processo seletivo, consideram-se pessoas 
com deficiência aquelas que se enquadrem nas categorias dis-
criminadas no parágrafo único do artigo 1° do Decreto 59.591 
de 14 de outubro de 2.013, observado o disposto nos incisos I a 
III do art. 1º do Decreto 64.864 de 16 de março de 2.020 por se 
tratar de contratação destinada exclusivamente para ministrar 
aulas presenciais.

3 - Em cumprimento ao disposto no artigo 2º do Decreto 
Estadual 59.591 de 14 de outubro de 2.013 e no artigo 1º da 
Lei Complementar Estadual 683/92 e suas alterações, será 
reservado o percentual de 5% das vagas existentes, no prazo de 
validade do Processo Seletivo.

4 - O candidato deverá apresentar laudo médico que ateste 
a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doenças – CID, no momento da inscrição sem prejuízo da apre-
sentação do laudo médico a que se refere o subitem 6.1 do item 
I do presente edital.

5 -Além de fazer upload do laudo médico no ato de ins-
crição, o candidato, a que se refere este Capítulo, deverá apre-
sentar o laudo médico (ou fotocópia autenticada) que ateste a 
espécie e o grau de deficiência na forma do item 4 por ocasião 
da contratação e não será devolvido ao candidato.

6 – Serão considerados válidos, na data da inscrição, laudos 
médicos emitidos dentro dos prazos máximos de 2 (dois) anos, 
quando a deficiência for permanente ou de longa duração e de 
1 (um) ano nas demais situações.

7 - A não observância pelo candidato de quaisquer das 
disposições deste capítulo implicará a perda do direito a ser 
classificado na lista especial.

IV. DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO DIFERENCIADA PARA 
PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS

1 - O candidato poderá fazer jus a pontuação diferenciada 
a que se refere o Decreto 63.979 de 19 de dezembro de 2.018, 
desde que no ato da inscrição na plataforma Banco de Talento, 
declare:

1.1. Ser preto, pardo ou indígena;
1.2. Que não foi eliminado de concurso público ou processo 

seletivo no âmbito do Estado de São Paulo, nem teve anulado 
ato de nomeação ou admissão, em decorrência da falsidade da 
autodeclaração, nos termos do disposto no parágrafo único do 
artigo 4º da Lei Complementar 1.259, de 15-01-2015;

1.3. Ter interesse em utilizar a pontuação diferenciada;
1.4. Estar ciente de que a pontuação diferenciada será 

aferida conforme os critérios fixados no Decreto 63.979/2018;
1.5. Estar ciente de que se for detectada falsidade da auto 

declaração, estará sujeito (a) às penalidades legais, inclusive de 
eliminação deste processo seletivo, em qualquer fase, e de anu-
lação da contratação, após procedimento administrativo regular, 
em que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa.

6 - Será permitido ao candidato declarar-se preto, pardo ou 
indígena e manifestar que não deseja se beneficiar do sistema 
de pontuação diferenciada.

7 - Os candidatos que fizerem jus ao sistema de pontuação 
diferenciada serão beneficiados mediante acréscimo na pontu-
ação final, conforme fatores de equiparação especificados no 
Decreto 63.979, de 19-12-2018.

8 – Para aferição da veracidade da autoclassificação de 
candidatos pretos e pardos, será verificada a fenotipia e, caso 
subsistam dúvidas, será considerado o critério da ascendência.

8.1 – O candidato poderá ser convocado pela Comissão 
Especial de Processo Seletivo para apresentar-se pessoal ou 
remotamente, e/ou a apresentar documento idôneo, com foto, 
nos termos dos §§2º e 3º do art. 9º do Decreto 63.979/2018 na 
forma e prazo a serem especificados em Portaria, a ser expedida 
oportunamente.

8.2 – O candidato que não comparecer ao procedimento 
de verificação presencial ou de forma remota, ou que deixar 
de cumprir qualquer uma das exigências relativas ao processo 
de heteroidentificação será classificado sem a pontuação dife-
renciada.

9 – O candidato indígena deverá apresentar no ato da 
inscrição Registro Administrativo de Nascimento do Índio – RANI 
próprio ou, na ausência deste, o Registro Administrativo de Nas-
cimento de Índio – RANI de um de seus genitores.

10 – Fica permitido ao candidato preto, pardo ou indígena 
manifestar de forma irretratável desistência quanto a ser bene-
ficiado pelo sistema de pontuação diferenciada, por meio de 
declaração a ser formulada no item Fale Conosco do Banco de 
Talentos, no prazo a ser fixado em Portaria.

11 - Os candidatos que optarem por utilizar o sistema de 
pontuação diferenciada participarão deste Processo Seletivo em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que se 
refere aos títulos e experiência.

12 - A veracidade da auto declaração de que trata o item 
IV deste Edital será objeto de verificação por parte da Comissão 
Especial de Processo Seletivo, a ser constituída, nas Diretorias de 
Ensino, por meio de Portaria.

13 - Constatada a falsidade nos dados da auto declaração, 
a qualquer tempo, o candidato será eliminado deste Processo e/
ou terá sua contratação invalidada, conforme previsto no artigo 
4º, parágrafo único, da Lei Complementar 1.259, de 15-01-2015;

14 - Compete à Comissão Especial de Processo Seletivo 
decidir, em juízo de retratação, com o auxílio da Coordenação 
de Políticas para a População Negra e Indígena, quando for o 
caso, os pedidos de reconsideração interpostos por candidatos 
contra a decisão que constatar a falsidade dos dados da auto 
declaração.

14.1 - A fórmula de cálculo da pontuação diferenciada a ser 
atribuída a pretos, pardos e indígenas é a seguinte:

PD = (MCA – MCPPI) / MCPPI
Onde:
PD é a pontuação diferenciada a ser acrescida às notas, em 

cada fase do processo, de todos os candidatos pretos, pardos 
ou indígenas que manifestaram interesse em participar da 
pontuação diferenciada.

MCA é a pontuação média da concorrência ampla entre 
todos candidatos que pontuaram, excluindo-se os inabilitados. 
Entende-se por “ampla concorrência” todos os candidatos que 

 Comunicado
Sala Ambiente de Leitura
Relação de candidatos deferidos e indeferidos
O Dirigente Regional de Ensino de Osasco, em continuidade ao contido na Circular 270/2020, de 07-12-2020, que dispõe sobre 

o Credenciamento para Projetos de Pasta de Docentes, conforme Anexo 3, para atuarem na Sala Ambiente de Leitura durante o 
ano letivo de 2021, torna pública (abaixo) a Relação dos Candidatos Deferidos e Indeferidos após o credenciamento supracitado.

Nº NOME RG SITUAÇÃO MOTIVO

01 André Luis Monte Olivio 33.142.467-8 Deferido -
02 Katia Regina Medeiros 23.269.690-1 Deferido -
03 Maria dos Anjos Vieira dos Santos 27.444.302-8 Deferido -
04 Sandra Marineti Gemmi 7.278.704-1 Indeferido No Comprovante de Inscrição da SED informa que não tem interesse em atuar em Programas/Projetos da Pasta.
05 Vitor Xavier Neto 33.973.869-8 Indeferido Não se enquadra nos requisitos para credenciamento constante no artigo 1º do referido Edital.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
SANTO ANDRÉ
 Comunicado
Atribuição - Suporte Pedagógico
O Dirigente Regional de Ensino convoca os inscritos, nos 

termos da Resolução SE 5/2020, alterada pela Resolução SE 
18/2020, Resolução Seduc 56/2020 e Resolução Seduc 81/2020 
para participarem da sessão de atribuição na Classe de Suporte 
Pedagógico, conforme segue:

- Um cargo vago de Supervisor de Ensino;
- 3 cargos vagos de Diretor de Escola:
EE Profª Miquelina Pedroso Magnani
EE Profº José Calvitti Filho
EE Profª Francisca Helena Furia I
Data: 07-01-2021 (quinta-feira)
Horário: 9h
Local: Diretoria de Ensino-Região de Santo André
Rua das Figueiras 1245, Bairro Jardim, Santo André - SP 

(Sala de Reuniões - andar superior)
No ato da atribuição, o candidato deverá apresentar:
- Documento oficial com foto
- Termo de Anuência expedido pelo superior imediato, com 

data atualizada, correspondente ao edital de oferecimento de 
vagas, cuja validade abrangerá apenas o período de vigência 
da designação;

- Declaração de Horário para fins de acumulação, quando 
for o caso;

Ficam expressamente vedadas a atribuição de vaga e sua 
respectiva designação, por procuração de qualquer espécie.

O Candidato não poderá, na data da atribuição, encontrar-
-se em férias, licença-prêmio, licença -saúde, ou qualquer outro 
afastamento, inclusive designação, que o impeça de entrar em 
exercício na mesma data da atribuição.

A Diretoria Regional de Ensino está desenvolvendo suas 
atividades de forma hibrida, respeitados todos os protocolos de 
saúde e condições estabelecidas no Plano São Paulo.

Atentar ao cumprimento do Decreto 64.549 de 05-04-2020 
– que dispõe sobre o uso geral e obrigatório de máscaras de 
proteção facial no contexto da pandemia da Covid-19.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SÃO 
BERNARDO DO CAMPO
 Convocação
O diretor da EE Profº Clovis de Lucca, de São Bernardo 

do Campo, convoca Nuria Paola Pereira Salviano da Silva, RG 
40.914.258, Professor de Educação Basica II, Efetiva, SQC-II-QM, 
lotada nesta Unidade Escolar, por ter deixado de comparecer 
ao serviço por 30 dias consecutivos no ano de 2019, infringiu 
o disposto nos artigos 63, 256 (§1º) e 308 da Lei 10.261/1968, 
devendo apresentar justificativa por escrito nesta Unidade Esco-
lar no prazo de 3 dias úteis a contar da data desta publicação.

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE 
BOTUCATU
 Notificação
Processo 00322/0040/2017 (NCPB), SPDOC 1758766/2019, 

SEDUC-PRC-2019/26592
Pregão Eletrônico: 004/2017
Contrato 004/17
Contratada: Efraim Alimentos e Serviços Ltda
CNPJ 19.092.349/0001-29
Contratante: Diretoria de Ensino - Região de Botucatu
Pela presente, enquanto representante da Administração 

Pública, Contratante da avença em epígrafe, Notifico quanto ao 
disposto na Resolução SEDUC 68 de 01-10-2020, em especial 
quanto ao Encerramento da Suspensão, Iniciada em 24-03-2020 
(Resolução SEDUC 27/2020), para 01-02-2020 E, consequente-
mente, a retomada das respectivas execuções dos ajustes no 
próximo dia útil subsequente (01-02-2021); saliento que a não 
retomada das execuções, caracterizará “descumprimento con-
tratual”, segundo a legislação vigente e nos termos avençados, 
ficando, assim, sujeitos às penalidades previstas.

Resta destacar na presente ocasião que o contratado 
deverá, a partir da ciência de que os alunos da rede publica 
estadual retornarão às atividades letivas presenciais no próximo 
dia 01-02-2021, nestes termos, deverá adotar todas as medidas 
necessárias para retomada da execução do objeto, garantindo 
que, a partir da mencionada data, os serviços contratados vol-
tem a ser oferecidos, sem que ocorram interrupções e eventuais 
prejuízos aos mesmos.

Finalmente, com o objetivo de confirmar legalmente o 
encerramento do período de suspensão e consignar a nova 
vigência do contrato, o responsável pela contratada, deverá 
comparecer na sede da Diretoria de Ensino – Região em data 
oportuna a ser informada com antecedência para tomar ciência 
e assinar o termo de aditamento (a retomada das execuções 
dependerá da celebração de termo de aditamento assinado, 
consignando o reinício em 01-02-2021).

Nestes termos, saliento ser obrigatório que o responsável 
pelo contrato se manifeste por escrito dentro de 03 dias úteis 
contados a partir do recebimento desta notificação, acerca dos 
apontamentos ora descritos, confirmando a devida ciência e o 
retorno à execução do objeto do contrato conforme expresso 
na presente.

 Notificação
Processo 1813656/18 (SPDOC), SEDUC-PRC-2020/39092
Pregão Eletrônico: 09/2018
Contrato 01/2019
Contratada: WF Brasil Serviços Terceirizados Ltda
CNPJ 05.869.639/0001-21
Contratante: Diretoria de Ensino de Botucatu
Pela presente, enquanto representante da Administração 

Pública, Contratante da avença em epígrafe, Notifico quanto ao 
disposto na Resolução SEDUC 68 de 01-10-2020, em especial 

quanto ao Encerramento da Suspensão, Iniciada em 24-03-2020 
(Resolução SEDUC 27/2020), PARA 01-02-2020 e, consequen-
temente, a retomada das respectivas execuções dos ajustes no 
próximo dia útil subsequente (01-02-2021); saliento que a não 
retomada das execuções, caracterizará “descumprimento con-
tratual”, segundo a legislação vigente e nos termos avençados, 
ficando, assim, sujeitos às penalidades previstas.

Resta destacar na presente ocasião que o contratado 
deverá, a partir da ciência de que os alunos da rede publica 
estadual retornarão às atividades letivas presenciais no próximo 
dia 01-02-2021, nestes termos, deverá adotar todas as medidas 
necessárias para retomada da execução do objeto, garantindo 
que, a partir da mencionada data, os serviços contratados vol-
tem a ser oferecidos, sem que ocorram interrupções e eventuais 
prejuízos aos mesmos.

Finalmente, com o objetivo de confirmar legalmente o 
encerramento do período de suspensão e consignar a nova 
vigência do contrato, o responsável pela contratada, deverá 
comparecer na sede da Diretoria de Ensino – Região em data 
oportuna a ser informada com antecedência para tomar ciência 
e assinar o termo de aditamento (a retomada dasexecuções 
dependerá da celebração de termo de aditamento assinado, 
consignando o reinício em 01-02-2021).

Nestes termos, saliento ser obrigatório que o responsável 
pelo contrato se manifeste por escrito dentro de 03 dias úteis 
contados a partir do recebimento desta notificação, acerca dos 
apontamentos ora descritos, confirmando a devida ciência e o 
retorno à execução do objeto do contrato conforme expresso 
na presente.

WF Brasil Serviços Terceirizados Ltda

 DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE JAÚ
 Comunicado
Atribuição - Suporte Pedagógico
A Dirigente Regional de Ensino, Região de Jaú, nos termos 

da Resolução SE 05/20, alterada pela Resolução SE 18/20, 
comunica aos candidatos inscritos e classificados nesta Diretoria 
de Ensino da Região de Jaú, que realizará sessão pública de 
atribuição de 2 vagas de Suporte Pedagógico - Diretor de Escola, 
conforme segue:

Data: 07-01-2021
Local: Diretoria de Ensino - Região de Jaú - Rua Tenente 

Lopes 633, Centro, Jaú
Horário: 8h30
Vaga: EE Profª Idalina Vianna Ferro, em Bariri
EE Dona Izabel Silveira Mello Soares (D. Sinhá), em Brotas
No ato da atribuição, os candidatos deverão apresentar: 

termo de anuência expedido pelo superior imediato, com data 
atualizada correspondente ao edital de oferecimento de vagas, 
cuja validade abrangerá apenas o período de vigência da desig-
nação, bem como declaração de horário para fins de acumula-
ção, quando for o caso, e, declaração do grau de parentesco, nos 
termos da Súmula Vinculante 13.

Ficam expressamente vedadas a atribuição de vaga e sua 
respectiva designação, por procuração de qualquer espécie. 
Somente poderá participar da atribuição de vaga e sua res-
pectiva designação o candidato que, na data da atribuição, se 
encontrar em exercício de seu cargo.

 Comunicado
Ofício 62/2020
Senhor Fornecedor
Adeso - Associacao para o Desenvolvimento Educacional, 

Cultural, Social e de Apoio a Inclusao, Acess
CNPJ: 27.125.212/0001-51 Rua Luiz Jose Duarte, 461 

13170020 – São Paulo - SP
Notificação
O Estado de São Paulo, por intermédio do(a) Diretoria de 

Ensino da Região de Jaú, vem comunicar Adeso - Associacao 
para o Desenvolvimento Educacional, Cultural, Social e de Apoio 
a Inclusao, Acess - CNPJ: 27.125.212/0001-51, já qualificada no 
contrato número 03/2018 e edital 01/2018, acerca da decisão 
proferida nos autos do processo SEE/748999/2019:

- Impedimento de Licitar e Contratar, no prazo de 2 ano(s), 
com fundamento legal na Art. 7º da Lei 10.520/02

Em relação ao processo de apuração para aplicação de 
sanções administrativas a licitantes e contratados, nº SEDUC-
-PRC-2020/23511 (protocolo e-sanções 080316.2020.01977.
SADM), foi proferida a seguinte decisão:

“Considerando o relatório apresentado pelo servidor desig-
nado pela Administração para os trabalhos de apuração, enca-
minhado pela Diretoria de Ensino Região de Jaú (fls. 181/185), 
nos termos do artigo 1º, § 1º, do Decreto 48.999, de 29-09-2004, 
pela competência delegada na Resolução SE-10, de 09-02-2009, 
respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, 
aplico à empresa Adeso - Associação para o Desenvolvimento 
Educacional, Cultural, Social e de Apoio À Inclusão, Acessibili-
dade e Diferença, CNPJ 27.125.212/0001-51, a sanção de impe-
dimento de licitar ou contratar com a Administração Pública 
Estadual pelo período de 02 (dois) anos, com fulcro no artigo 7º 
da Lei Federal 10.520, de 17-07-2002, por conduta consubstan-
ciada no subitem 3.2, alínea "f" da Resolução CC-52 de 19-7-
2005, por descumprimento parcial das obrigações assumidas 
no Contrato 003/2018, Processo SEE 748999/2019, objetivando 
a prestação de serviços contínuos de apoio aos alunos com 
deficiência, que apresentem limitações motoras e outras, e que 
acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no 
auto cuidado, nas dependências das unidades escolares circuns-
critas à Diretoria de Ensino Região de Jaú.

Fica aberto à interessada o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
partir da intimação deste ato, para querendo, apresentar recurso 
nos termos do artigo 109, inciso I, c/c o artigo 79, inciso I da 
Lei Federal 8.666/93, garantindo-lhe o direito à ampla defesa 
e ao contraditório.

[...]


