terça-feira, 20 de maio de 2014
da, por 9 dias a contar de 9-4-2014, nos termos do art. 181, inc.
I, da Lei 10.261-68.
De 16-5-2014
Declarando, a vista do atestado médico apresentado, que
a servidora, Solange Aparecida Mendozza, RG 41.476.598-9,
Diretor II, comissão, Ref.8, da EV-C, do SQC-I-QCC, fica afastada,
por 5 dias a contar de 9-5-2014, nos termos do art. 181, inc. I,
da Lei 10.261-68.
De 19-5-2014
Concedendo:
Nos termos dos arts. 209 e 210 da Lei 10.261-68, c.c. o DNG,
publicado no D.O. de 23-11-2011, a abaixo identificada 90 dias
de licença prêmio que faz jus, referente ao período aquisitivo
abaixo mencionado:
SPDOC 27.218-2008-Lourdes Cordeiro Neves, RG
17.446.615-8, Oficial Administrativo, Ref. 1, Grau B, da EVNI, do
SQF-II-QCC, de 31-3-2009 a 29-3-2014;
Nos termos dos arts. 209, 213 e 214 da Lei 10.261-68, com
alterações posteriores a abaixo identificada 90 dias de licença
prêmio aos que fazem jus, referente aos períodos aquisitivo
abaixo mencionados:
SPDOC 38.356-2009-Daniela Felix Zambori, RG 20.827.3864, Assistente Técnico I, Ref. 4, da EVNE, do SQC-III-QCC, de
1º-4-2009 a 30-3-2014;
Com fundamento no art. 129, da Constituição do Estado de
São Paulo, por ter completado 5 anos de efetivo exercício um
adicional por tempo de serviço 1º à abaixo identificada:
Alessandra Godano Chidiquimo, RG 21.233.114-0, a partir
de 22-12-2013;
Com fundamento no art. 129, da Constituição do Estado de
São Paulo, por ter completado 40 anos de efetivo exercício um
adicional por tempo de serviço 8º ao abaixo identificado:
Paulo Antonio de Aquino, RG 7.600.682-7, a partir de
4-4-2014.
Apostilas da Diretora, de 19-5-2014
Concedendo:
Nos termos do art. 1º, II, IV e V, da LC 813-96, que o abaixo
identificado faz jus à incorporação de gratificação de representação, s/2x o valor da Ref. 11, da EV-C, na seguinte conformidade:
Orlando Roberto Luna, RG 13.274.498-3, 1/10 da gratificação de 100% a partir de 14-6-2006
Nos termos do art. 1º, II, IV e V da LC 813-96, que o abaixo
identificado faz jus à incorporação de gratificação de representação, calculado s/1,95x o valor da Ref. 6, da EV-C, na seguinte
conformidade:
Orlando Roberto Luna, RG 13.274.498-3, 2/10 da gratificação de 120% sendo 1/10 a partir de 14-6-2007 e 1/10 a partir
de 13-6-2008;
Nos termos do art. 1º, II, IV e V da LC 813-96, que o abaixo
identificado faz jus à incorporação de gratificação de representação, calculado sobre o valor da UBV, na seguinte conformidade:
Orlando Roberto Luna, RG 13.274.498-3, 1/10 do coeficiente de 4,99 a partir de 13-6-2009; 2/10 do coeficiente de 15,50
sendo 1/10 a partir de 13-6-2010 e 1/10 a partir de 13-6-2011;
2/10 do coeficiente de 21,00 sendo 1/10 a partir de 12-6-2012
e 1/10 a partir de 12-6-2013; Ana Selma Andrade Montagnoli
Bertolini, RG 7.418.967-0, 1/10 do coeficiente de 21,00 a partir
de 10-4-2014; Nanci Abussamra, RG 5.244.684-0, 1/10 do
coeficiente de 21,00 a partir de 29-9-2013; Eva Clemente de
Jesus, RG 9.524.727, 1/10 do coeficiente de 19,00 a partir de
28-3-2014; Vanda Izabel Torres Assueiro, RG 7.167.073-7, 1/10
do coeficiente de 16,00 a partir de 28-8-2013.
Declarando:
Nos termos do art. 133 da CE-89, regulamentada pelo Dec.
35.200-92 e à vista do atendimento dos requisitos legais, que
o abaixo identificado, faz jus à incorporação de décimos na
seguinte conformidade:
SPDOC 18.937-2012-Orlando Roberto Luna, RG 13.274.4983, Oficial Administrativo, Ref. 1, Grau B, da EVNI, do SQC-III-QCC,
6/10 da função de Diretor I, Ref. 6, da EV-C, do SQC-I-QCC, 1/10
a partir de 18-6-2008; 1/10 a partir de 18-6-2009; 1/10 a partir
de 18-6-2010; 1/10 a partir de 18-6-2011; 1/10 a partir de 17-62012 e 1/10 a partir de 17-6-2013.
Que, em cumprimento a decisão judicial transitada em julgado e como determina a "Obrigação de Fazer"
PJF 2009.01.000.988, Banca 51-E, Procedimento Ordinário
0009656-07.2009.8.26.0053, da 5ª Vara da Fazenda Pública e
no Processo SPDOC 46.868-2014, em nome de Estelito Nunes
dos Santos Filho e Outros, a Valéria da Conceição Maia do
Nascimento, RG 14.332.991-1, Oficial Administrativo, efetivo,
Ref. 1, Grau C, do SQC-III-QCC, da Escala de Vencimentos Nível
Intermediário, faz jus ao recálculo da sexta parte sobre todas
as parcelas que compõem os vencimentos/proventos integrais,
salvo as eventuais, nos termos do artigo 129 da Constituição
Estadual, a partir de 29-4-2003, respeitada a prescrição quinquenal. Republicado por incorreção.
Despacho da Diretora, de 19-5-2014
No processo SPDOC 6716-2009 – (GG 1190-2004), sobre
licença-prêmio: “À vista das manifestações constantes do presente processo e nos termos do art. 38, VI, alínea “a”, do Dec.
52.833-2008 autorizo Armando dos Santos, RG 11.168.682-9,
Oficial Administrativo, Ref. 1, Grau C, da EVNI, do SQF-II-QCC,
a usufruir 60 dias de licença-prêmio a que faz jus, referente ao
período aquisitivo de 21-6-92 a 19-6-97, anteriormente concedida, ficando 30 dias para gozo oportuno.”

ASSESSORIA TÉCNICO-LEGISLATIVA
Despacho da Responsável, Respondendo pelo Expediente,
de 19-5-2014
No processo SPDOC 6525-2009 – (GG 1192-2004), sobre
licença-prêmio: “À vista das manifestações constantes do
presente processo e nos termos do art. 38, VI, alínea “a”, do
Dec. 52.833-2008, autorizo Maria Elizabete Issei Silveira, RG
5.193.631, Executivo Público, Ref. 1, Grau B, da EVNU, do
SQC-III-QCC, usufruir 15 dias restantes de licença-prêmio a que
faz jus, referente ao período aquisitivo de 16-4-71 a 14-4-76,
anteriormente concedida.”

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
DO ESTADO DE SÃO PAULO
CENTRO DE RECURSOS HUMANOS
Despacho da Diretora
Rescindindo, sem justa causa, o contrato de trabalho
firmado entre o Fundo Social de Solidariedade do Estado de
São Paulo e a Srª. BEATRIZ BRITO DA SILVA, RG 53.560.748-8,
Assistente I, a partir de 19/05/2014.

Gestão Pública
GABINETE DO SECRETÁRIO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Departamento de Recursos Humanos
Portaria da Diretora, 19-5-2014
Concedendo, a partir de 03/06/2012, nos termos do artigo
129 da Constituição de 05 de outubro de 1989, a servidora
ALICE MARIA MARTINS, RG. 9.158.198, Médico I, Referência
M-I, SQC-III, por ter completado 35 (trinta e cinco) anos de
efetivo exercício, o 7º Adicional de Tempo de Serviço, a que se
refere o inciso I, artigo 12, da Lei Complementar 1193/2013,
que somado aos já concedidos totalizam 07(sete) qüinqüênios.
Apostila da Diretora, de 14-3-2014
Declarando, à vista de revisão na contagem de tempo
de serviço, que as vigências dos Adicionais por Tempo de

Diário Oficial Poder Executivo - Seção II
Serviço, concedidos a TADEO YOSHIKAWA, RG. 3.129.250-1,
Médico I, Referência M-I, SQC-III, ficam alteradas na seguinte
conformidade:
1º qüinqüênio DOE 11/01/1992, Vigência de 18/12/1991
para 19/12/1986
2º qüinqüênio DOE 31/01/1997, Vigência de 16/12/1996
para 21/01/1987
3º qüinqüênio DOE 05/03/2004, Vigência de 17/12/2001
para 23/01/1992
4º qüinqüênio DOE 07/03/2007, Vigência de 16/12/2006
para 21/01/1997
(Republicado por conter incorreções.)
Comunicado da Diretora, de 19-5-2014
Ratificando para fins de Abono de Permanência, nos termos do Decreto 58.372/2012 e alterações posteriores, Certidão
de Tempo de Contribuição nº 012/2014, em nome de TADEO
YOSHIKAWA, RG. 3.129.250-1.

UNIDADE CENTRAL
DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS
DO ESTADO
Portaria do Diretor, de 19-5-2014
Autorizando VALTER HADDAD, RG. 4.648.856, Médico I,
M-I, EV-NU, SQC-III, para gozo dentro de 30 dias a contar da
data da publicação, a fruição de 90 (noventa) dias de licençaprêmio correspondentes ao período aquisitivo de 23/03/2003 à
20/03/2008, combinado com o D.N.G, publicado no 23/11/2011,
concedido conforme publicação no DOE de 09/11/2012.
Despacho do Diretor do DPME
As decisões proferidas nos pedidos de reconsideração estão
amparadas pelos artigos 43 e 45 do Decreto 29.180/88.
MINISTÉRIO PÚBLICO
FERNANDA CARVALHO ALMEIDA DE SOUZA - 22268855
- Fica suspenso por 60 (sessenta) dias a contar de 05-04-2014,
nos termos do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de
posse do referido candidato ao cargo de Analista de Promotoria
I do Ministério Publico.
HELCIO THOMAZ VICIOSO GARCIA - 10275623 - Fica
suspenso por 60 (sessenta) dias a contar de 05-04-2014, nos
termos do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse
do referido candidato ao cargo de Analista de Promotoria I do
Ministério Publico.
HELIO PEREIRA BICUDO - 588644 - Protocolo SGP/63002/2014: Em cumprimento à r.decisão proferida
nos autos da Ação de Procedimento Ordinário 000013611.2000.403.6100, fica o servidor convocado a comparecer
em perícia médica a ser realizada na data de 10-06-2014, às
07h30, 08h e 08h30, na sede do DPME (Av. Prefeito Passos, s/nº,
Glicério - São Paulo/SP). Por ocasião da perícia deverá o servidor
comparecer munido de documento com foto, atestados e/ou
relatórios médicos contendo CID 10, além de cópia de receitas
e exames médicos comprobatórios da enfermidade e provável
data de início, podendo ainda o médico perito solicitar exames
complementares. (ADV: PEDRO ESTEVAM ALVES ALVES PINTO
SERRANO, OAB/SP 90.846 - FERNANDA BARRETTO MIRANDA
DAOLIO, OAB/SP 198.176 - LEONARDO CARVALHO RANGEL,
OAB/SP 285.350).
MARCELO MASSOCATTO - 40644251 - Fica suspenso por 60
(sessenta) dias a contar de 05-04-2014, nos termos do artigo 53,
inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido candidato
ao cargo de Analista de Promotoria I do Ministério Publico.
RENATA PANSANI TEIXEIRA - 41465620 - Fica suspenso
por 120 (cento e vinte) dias a contar de 24-04-2014, nos termos do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse
do referido candidato ao cargo de Auxiliar de Promotoria I do
Ministrio Publico.
PODER JUDICIARIO
CLAUDIA APARECIDA F DE FRANCA - 23213189 - Protocolo
SGP/74153/2013; Ciente, arquive-se.
MARIA REGINA RODRIGUES PEREIRA - 15194889 - Protocolo SGP/61009/2013; De acordo com Ofício 0729/2013-GTR
Ciente, arquive-se.
MARLY PHILOMENA P MAZZONETTO - 13967945 - Protocolo SGP/0000/0000 - De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 23 dias de licença para tratamento de saúde a
contar de 22-04-2014, nos termos do art. 199 EFP, reconsiderando parcialmente o despacho publicado no D.O. de 14-05-2014.
Com relação ao período de 15-05-2014 a 19-07-2014, caberia
ao interessado observar o disposto nos artigos 24 e 27 do
Decreto 29.180/88.
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
CARMEM SILVIA MARCOS F FRAZILI - 11709447 - Protocolo
SGP/30985/2014 - Encaminhar melhores esclarecimentos quanto ao pretendido. Vez que as publicações sobre afastamento
para o tratamento de saúde, são de acordo com o cargo/função
ativo naquele momento, pelo qual o servidor(a) está se afastando. No presente caso especifico, a querente achava-se ativa
em cargo pelo qual passou por alteração de denominação. Ao
mesmo tempo, a servidora achava-se nomeada/designada em
função do serviço público, que também passou por alterção de
denominação.
CLAUDIO HENRIQUE JUNIOR - 20264710 - Protocolo
SGP/43366/2014 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho
publicado no D.O. de 11-03-2014, tendo em vista que a guia de
perícia médica GPM foi expedida durante a vigência da licença
anterior.
DAVID CALBENTE MORALES - 33060920 - Protocolo
SGP/58720/2014 - com relação ao evento de 24-04-2014, indefiro o enquadramento como Acidente do Trabalho.
EULALIA MARIA PACHELLI DE ALMEIDA DORNEL - 8553303
- Fica convocado(a) a comparecer neste Departamento de
Perícias Médicas do Estado, sito à Avenida Prefeito Passos, s/nº,
para a realização de perícia médica para fins de Reconsideração
de Ingresso, munido de prova de identidade, conforme data e
horário especificado. Cargo: Agente Segurança Penitenciária I
da Secretaria da Administração Penitenciária. Dia 27-05-2014
às 07h30.
EULALIA MARIA PACHELLI DE ALMEIDA DORNEL - 8553303
- Protocolo SGP/64865/2014 - Fica suspenso por 30 (trinta) dias
a contar de 10/05/14, nos termos do artigo 53, inciso II da Lei
10.261/68, o prazo de posse do referido candidato ao cargo de
Agente Segurança Penitenciária I da Secretaria da Administração
Penitenciária.
HELTON GONCALVES VIEIRA - 25461933 - Protocolo
SGP/20915/2014; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 5 dias de licença para tratamento de saúde a
contar de 21-05-2013, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 02-11-2013.
HILDEBRANDO DE JESUS MORAES - 26364938 - Protocolo
SGP/62853/2014 - Encaminhar relatório de internação e alta
hospitalar.
JOAO CARREGOSA - 13304642 - Protocolo SGP/19413/2014,
na publicação de 29-01-2014, leia-se ... a contar de 20-06-2013
... e não como constou.
JOAO CARREGOSA - 13304642 - Protocolo SGP/19413/2014;
De acordo com o parecer do senhor médico perito, concedo 60
dias de licença para tratamento de saúde a contar de 05-072013, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, reconsiderando o
despacho publicado no D.O. de 10-12-2013.
LAIS CAROLINE NUNES MARMOL - 467607217 - Protocolo
SGP/63000/2014 - Fica suspenso por 30 (trinta) dias a contar de
14/05/14, nos termos do artigo 53, inciso II da Lei 10.261/68,
o prazo de posse do referido candidato ao cargo de Agente
Segurança Penitenciária I da Secretaria da Administração Penitenciária.
LAIS CAROLINE NUNES MARMOL - 467607217 - Fica
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias
Médicas do Estado, sito à Avenida Prefeito Passos, s/nº, para
a realização de perícia médica para fins de Reconsideração

de Ingresso, munido de prova de identidade, conforme data e
horário especificado. Cargo: Agente Segurança Penitenciária I
da Secretaria da Administração Penitenciária. Dia 03-06-2014
às 07h.
LUCIANA DE FATIMA FRANZZO - 239986362 - Fica
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias
Médicas do Estado, sito à Avenida Prefeito Passos, s/nº, para
a realização de perícia médica para fins de Reconsideração
de Ingresso, munido de prova de identidade, conforme data e
horário especificado. Cargo: Agente de Segurança Penitenciária
I, da Secretaria da Administração Penitenciária. Dia 22-05-2014
às 08h.
LUCIANA DE FATIMA FRANZZO - 239986362 - Protocolo
SGP/62204/2014. Fica suspenso por 30 (trinta) dias a contar de
13-05-2014, nos termos do artigo 53, inciso II da Lei 10.261/68,
o prazo de posse do referido candidato ao cargo de Agente
de Segurança Penitenciária I, da Secretaria da Administração
Penitenciária.
MARCO ANTONIO SOGLIO - 10583438 - Protocolo
SGP/49313/2014; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 32 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 06-02-2014, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 02-04-2014.
PAULA REGINA PRUCOLI - 34572627 - Protocolo
SGP/116245/2013; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 90 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 18-08-2013, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 06-09-2013.
ROBSON FERRARI DA SILVA - 23670058 - Protocolo
SGP/63635/2014; vide publicação no D.O. 14-05-2014.
RUBIO AGNALDO MONTEIRO - 21250415 - Protocolo
SGP/51316/2014 - o servidor já recebeu todos enquadramentos
por acidente do trabalho, e está readaptado desde 17-03-2010.
Assumir sua função de readaptado.
SILVANA SILVA ZANOTTI - 16555057 - Fica convocado(a) a
comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do Estado,
sito à Avenida Prefeito Passos, s/nº, para a realização de perícia
médica para fins de Retorno de Ingresso, munido de prova de
identidade, conforme data e horário especificado. Cargo: Agente
de Segurança Penitenciária I, da Secretaria da Administração
Penitenciária. Dia 09-06-2014 às 07h.
SILVANA SILVA ZANOTTI - 16555057 - Fica suspenso por
120 (cento e vinte) dias a contar de 19-05-2014, nos termos do
artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do referido
candidato ao cargo de Agente de Segurança Penitenciária I, da
Secretaria da Administração Penitenciária.
SIMONE SAMPAIO VIEIRA DA SILVA - 346883520 - Fica
suspenso por 60 (sessenta) dias a contar de 24-04-2014, nos
termos do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse
do referido candidato ao cargo de Agente de Segurança Penitenciária da Secretaria de Administração Penitenciária.
SUELI DE OLIVEIRA - 19219934 - Fica convocado(a) a
comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do Estado,
sito à Avenida Prefeito Passos, s/nº, para a realização de perícia
médica para fins de Reconsideração de Ingresso, munido de
prova de identidade, conforme data e horário especificado.
Cargo: Agente Segurança Penitenciária I da Secretaria da Administração Penitenciária. Dia 26-05-2014 às 07h.
SUELI DE OLIVEIRA - 19219934 - Protocolo SGP/62995/2014
- Fica suspenso por 30 (trinta) dias a contar de 14/05/14, nos termos do artigo 53, inciso II da Lei 10.261/68, o prazo de posse do
referido candidato ao cargo de Agente Segurança Penitenciária I
da Secretaria da Administração Penitenciária.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ADAILTON SANTOS DE FARIAS - 14046176 - Protocolo
SGP/62557/2014; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 60 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 06-01-2014, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 07-05-2014.
ADIRACI DOURADO S OLIVEIRA - 28498450 - Protocolo
SGP/115128/2013; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 90 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 23-04-2013, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 28-08-2013.
ADRIANA CONSTANTINO VEDOVATO - 22956515 - Protocolo SGP/44758/2014; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 26-02-2014, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 26-03-2014.
AGNESE DI LORETO PERON - 9277304 - Protocolo
SGP/39086/2014- indefiro a pretensão, mantendo o despacho
publicado no D.O. de 27-02-2014, por inobservância ao artigo
41, do Decreto 29.180/88.
ALDA MUNIZ DA SILVA - 12364728 - Protocolo
SGP/39233/2014, em atenção ao pedido de reconsideração do
despacho publicado no D.O. de 20-03-2014, indefiro a pretensão,
com base na perícia médica realizada em 06-03-2014.
ALDA MUNIZ DA SILVA - 12364728 - Protocolo
SGP/39231/2014, em atenção ao pedido de reconsideração do
despacho publicado no D.O. de 19-03-2014, indefiro a pretensão,
com base na perícia médica realizada em 07-03-2014.
ALESSANDRA MARIA D A GASPAR - 20513510 - Protocolo SGP/56717/2014 - Compete a Unidade Administrativa
encaminhar Relatório ou Sindicância que apurou Acidente de
Trabalho, contendo dia, hora e circunstâncias em que ocorreu o
evento, horário de trabalho do servidor, oitiva de testemunhas,
frequência do servidor no mês da referida ocorrência, croqui
do local do acidente + local da residência + local de trabalho,
boletim de ocorrência, rol de atividades, relatório e ratificação
da autoridade competente (artºs 57 a 62 do Decreto 29.180/88).
ALICE FERNANDES PIMENTEL - 15775371 - Protocolo
SGP/62556/2014 - De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 31 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 10-04-2014, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando parcialmente o despacho publicado no D.O. de
10-05-2014. Com relação ao período de 11-05-2014 a 08-06-
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2014, caberia ao interessado observar o disposto nos artigos 24
e 27 do Decreto 29.180/88.
ALICE FERNANDES PIMENTEL - 15775371 - Protocolo
SGP/62554/2014; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 2 dias de licença para tratamento de saúde a
contar de 27-03-2014, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 15-04-2014.
ALTENIR SANTOS GOMES FERREIRA - 27890212 - Protocolo
SGP/48805/2014- Em atenção ao pedido de reconsideração do
despacho publicado no D.O. de 15-03-2014, indefiro a pretensão,
por não haver justificativa pelo não comparecimento à perícia
médica agendada para o dia 13-03-2014.
ALUISIO ADURENS - 32940042 - Protocolo SGP/63027/2014
- Fica suspenso por 30 (trinta) dias a contar de 09/05/14, nos
termos do artigo 53, inciso II da Lei 10.261/68, o prazo de posse
do referido candidato ao cargo de Professor Educação Básica II
da Secretaria da Educação.
ALUISIO ADURENS - 32940042 - Fica convocado(a) a
comparecer neste Departamento de Perícias Médicas do Estado,
sito à Avenida Prefeito Passos, s/nº, para a realização de perícia
médica para fins de Reconsideração de Ingresso, munido de
prova de identidade, conforme data e horário especificado.
Cargo: Professor Educação Básica II da Secretaria da Educação.
Dia 27-05-2014 às 08h30.
ANDRE AUGUSTO FORTE COSTA - 24732994 - Protocolo
SGP/152949/2013; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 30 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 06-09-2013, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 23-11-2013.
APARECIDA DOS ANJOS GARCEZ - 26626577 - Protocolo
SGP/154474/2013 - em atenção ao pedido de reconsideração do
despacho publicado no D.O. de 27-11-2013, indefiro a pretensão,
pelo não comparecimento à convocação em 12-05-2014.
BENVINDA ANTONIA DOS S L SILVA - 10919496 - Protocolo
SGP/87545/2013; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 39 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 24-06-2013, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 31-07-2013.
CARLOS ALBERTO MANTOVANI - 7706430 - Protocolo
SGP/47077/2014 - Encaminhar cópia de GPM frente/verso
devidamente periciada e assinda pelo orgão competente para
fins de regularização.
CARLOS JOSE GARCIA DE LIMA - 16139930 - Protocolo
SGP/39986/2014 - Encaminhar cópia de GPM frente/verso
devidamente periciada e assinada pelo Orgão competente para
fins de regularização.
CARLOS ROBERTO SIMOES - 6177553 - Protocolo
SGP/55582/2014; Aguardar publicação em D.O.
CARMEN LUCY SOARES G MODOLO - 21463494 - Protocolo
SGP/56541/2014 - De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 23 dias de licença para tratamento de saúde a
contar de 16-02-2014, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP e
Lei 500/74, reconsiderando parcialmente o despacho publicado
no D.O. de 15-03-2014. Com relação ao período de 13-02-2014
a 15-02-2014, caberia ao interessado observar o disposto no
artigo 41 do Decreto 29.180/88.
CELMA ROSANE LIMA DOS SANTOS - 13689572 - Protocolo
SGP/56038/2014; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 13 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 04-04-2014, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 25-04-2014.
CINTIA OLIVEIRA SANTIAGO REIS - 42433327 - Protocolo
SGP/20771/2014, em atenção ao pedido de reconsideração do
despacho publicado no D.O. de 18-01-2014, indefiro a pretensão,
com base na perícia médica realizada em 09-12-2013.
CLAUDIA CONTE RODRIGUES - 16506343 - Protocolo
SGP/9083/2014 - indefiro a pretensão por não haver elementos
que justifiquem o pedido.
CLAUDIA VERONICA FREIRE GUEDES - 16501723 - Protocolo SGP/41166/2014; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 30 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 25-02-2014, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 26-03-2014.
CLEIDE DA SILVA DO CARMO FERREIRA - 26347036 - Fica
suspenso por 120 (cento e vinte) dias a contar de 31/01/14,
nos termos do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de
posse do referido candidato ao cargo de Agente de Organização
Escolar da Secretaria da Educação.
CLEONICE LIRA DE LEMOS MARTA - 20397402 - Fica
convocado(a) a comparecer neste Departamento de Perícias
Médicas do Estado, sito à Avenida Prefeito Passos, s/nº, para
a realização de perícia médica para fins de Ingresso, munido
de prova de identidade, foto e todos exames complementares
solicitados, conforme data e horário especificado. Cargo: Agente
de Organização Escolar da Secretaria da Educação. Dia 22-052014 às 07h.
CLEVER MARTINS PERACCINI - 11377691 - Protocolo
SGP/43159/2014; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 30 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 24-02-2014, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 20-03-2014.
DENISE DE SOUZA - 9439184 - Na publicação de 23-042014, leia-se 43 dias de licença para tratamento de saúde a
contar de 18-02-2014 e não como constou (motivo: aposentadoria do servidor).
DIEGO DAMACENO LIMA - 40799961 - Fica suspenso por
120 (cento e vinte) dias a contar de 17-02-2014, nos termos
do artigo 53, inciso I da Lei 10.261/68, o prazo de posse do
referido candidato ao cargo de Professor de Educação Básica II
da Secretaria de Educação.
DINALVA DIAS ROMERO - 9329032 - Protocolo
SGP/62651/2014 - indefiro a pretensão, mantendo o despacho
publicado no D.O. de 23-01-2014, por inobservância ao artigo
44, do Decreto 29.180/88 com nova redação dada pelo Decreto
51.738/07.
EDE PIVA DE CARVALHO - 15202988 - Protocolo
SGP/36372/2014; De acordo com o parecer do senhor médico

Comunicado
GESTÃO PÚBLICA
COMUNICADO DPME Nº 028, DE 16/05/2014
O Diretor Técnico de Saúde III , do Departamento de Perícias Médicas do Estado
– DPME, da Secretaria de Gestão Pública, no uso das competências que lhe são
atribuídas, comunica que:
As Apurações Preliminares instauradas com a finalidade de atender ao disposto
na Lei nº 14.984, de 12 de abril de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 59.532,
de 13 de setembro de 2013 somente deverão ser encaminhadas para manifestação pelo DPME, quando o laudo de aposentadoria por invalidez expedido pelo
DPME constar expressamente que a doença está incluída dentre as classificadas
no artigo 186 da Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e a conclusão
da apuração preliminar depender de pronunciamento deste órgão.
Os processos serão analisados pelo DPME que com base nas informações constantes de seus assentamentos se manifestará conclusivamente quanto a existência do nexo de causalidade.
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