sábado, 21 de maio de 2016
05 (cinco) anos de efetivo exercício, o 1º Adicional por Tempo de
Serviço, com vigência a partir de 21-10-2012.
nos termos do art. 1º da LC 813/96, ao servidor PAULO
GIOVANNI CARRO, RG 33.157.015-4, Especialista em Políticas
Públicas I, Nível 2, EV-NU, SQC-III, a incorporação de 1/10 da
Gratificação de Representação, no percentual de 10,00 (dez
inteiros), nos termos do art. 1º do Decreto 57.020/11 (Assistência Técnica), a partir de 11-03-2015.
Declarando, nos termos § 2º do art. 198 da Lei 10.261/68,
alterado pela Lei Complementar 1.054/08, 180 (cento e oitenta)
dias de licença-gestante a partir de 17-04-2016 à servidora
GISELE BRAGA DA SILVA, RG 32.857.484-3, Oficial Administrativo, do QSPG-SQC-III, Padrão 2-A, da EVNI, afastada junto ao
DETRAN, nos termos da LC 1.195/13, em exercício na Ciretran
de Carapicuíba/SP, à vista da Certidão de Nascimento Matrícula
115238 01 55 2016 1 00481 069 0287176 82, Oficial de Registro
Civil das Pessoas Naturais de Osasco – 2º Subdistrito – Município de Osasco/SP.
Exonerando, a pedido e a partir de 17-05-2016, a servidora
ANGELA KARIN FARIA DE SIMÃO, RG 29.551.350, nos termos
do art. 58, inciso I, §1º, item 1, da LC 180/78, do cargo que
ocupa de natureza efetiva de Oficial Administrativo, Padrão 1-A,
EV-NI, SQC-III do QSPG, afastada junto ao Ciretran Vinhedo do
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, nos termos da
LC 1.195/13.
Declarando sem Efeito a nomeação de TARCILA PERES
SANTOS, RG 44.190.429-4, publicada no D.O. de 23-02-2016,
nos termos do art. 20, inciso I, da LC 180/78, para ocupar o
cargo de Diretor Técnico III, Referência 14, EV-C, SQC-I, por não
tomar posse dentro do prazo legal, conforme § 3° do art. 52 da
Lei 10.261/68.
Apostilas da Diretora, de 20-5-2016
Declarando
A alteração do nome da servidora CAMILA GARCIA BORGES, RG 40.714.804-8, Oficial Administrativo, Padrão 1-B, EV/NI,
SQC-III/I, para CAMILA GARCIA VIEIRA e da data de expedição
de seu RG, passando de 06-02-2008 para 27-04-2016, em razão
de seu casamento.
A alteração do nome da servidora LARISSA CASTILHO
RODRIGUES, RG 42.065.758-7, Oficial Administrativo, Padrão
1-B, EV/NI, SQC-III/I, para LARISSA CASTILHO RODRIGUES
CERQUEIRA CESAR e da data de expedição de seu RG, passando
de 07-02-2000 para 30-04-2016, em razão de seu casamento.

UNIDADE CENTRAL
DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS
DO ESTADO
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
MONIZZE LOFTI - 34348744 - Protocolo SGP/46159/2016;
De acordo com o parecer do senhor médico perito, concedo 30
dias de licença para tratamento de saúde a contar de 29-032016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, reconsiderando o
despacho publicado no D.O. de 09-04-2016, ref. à Guia de Perícia
Médica 952104678, expedida em 29-03-2016.
PODER JUDICIÁRIO
LUIZ AUGUSTO NONATO - 8879132 - Protocolo
SGP/32728/2016 - Processo 316136/AP.13 - com relação as
publicações dos DOEs de 18-12-2015, 14-01-2016 e 19-022016; solicito relatório médico atualizado e cópia de exames
radiológicos
ROSANI RIBEIRO ROSA - 19409446 - Protocolo
SGP/47786/2016 - vide despacho publicado no D.O. 30-04-2016.
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
FRANCISCO TEMOTEO DE OLIVEIRA - 37181119 - Protocolo
SGP/47910/2016; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 2 dias de licença para tratamento de saúde a
contar de 07-04-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 27-04-2016,
ref. à Guia de Perícia Médica 952116202, expedida em 12-042016.
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
ANGELO HENRIQUE OEHLER - 25653334 - Protocolo
SGP/40908/2016; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 31 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 30-03-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 09-04-2016,
ref. à Guia de Perícia Médica 952106667, expedida em 31-032016.
DJALMA PESENTI - 8178800 - Protocolo SGP/43536/2016,
em atenção ao pedido de reconsideração do despacho publicado
no D.O. de 15-04-2016, ref. à Guia de Perícia Médica 952108759,
expedida em 04-04-2016, indefiro a pretensão, tendo em vista
que não foram apresentados elementos que justifiquem a
revisão da decisão diante dos dados constatados na perícia
médica realizada.
EXPEDITO UBIRAJARA GONCALVES - 21599037 - Protocolo
SGP/39129/2016; De acordo com analise do Sr. Médico Perito
indefere-se a solicitação, por não apresentar elementos que
justifiquem o pedido, fica mantido despacho publicado em D.O.
de 19-02-2015.
JOAO CARLOS DOS SANTOS - 11097542 - Protocolo
SGP/46618/2016, em atenção ao pedido de reconsideração do
despacho publicado no D.O. de 17-03-2016, ref. à Guia de Perícia
Médica 952077956, expedida em 24-02-2016, indefiro a pretensão, tendo em vista que não foram apresentados elementos que
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados
na perícia médica realizada.
JOSE ANTONIO SANTOS MONTINO - 56608041 - Protocolo
SGP/46079/2016; Concedo 30 dias de licença para tratamento
de saúde a contar de 22-03-2016, nos termos dos arts. 191 /
193-I EFP e Lei 500/74, reconsiderando o despacho publicado
no D.O. de 06-04-2016, ref. à Guia de Perícia Médica 952100197,
expedida em 23-03-2016.
JOSE GERALDO DAMASIO - 35532570 - Protocolo
SGP/47944/2016 - Encaminhar folha de frequência justificando
o afastamento, no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta
publicação, conforme previsto no artigo 3º do Decreto 5.614/75.
LAERTE ANTONIO DE OLIVEIRA - 7569628 - Protocolo
SGP/52069/2016; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 15 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 29-03-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 08-04-2016,
ref. à Guia de Perícia Médica 952106270, expedida em 31-032016.
LUCILENE MACEDO DIAS - 6177721 - Protocolo
SGP/187751/2014; De acordo com analise do Sr. Médico Perito
mantêm-se o parecer/despacho publicado em D.O. de 13-062015, por não apresentar novos elementos que justifiquem o
pedido.
LUIS VERGILIO RAGONEZI - 26261171 - Protocolo
SGP/44416/2016, em atenção ao pedido de reconsideração do
despacho publicado no D.O. de 16-04-2016, ref. à Guia de Perícia
Médica 952107711, expedida em 01-04-2016, indefiro a pretensão, tendo em vista que não foram apresentados elementos que
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados
na perícia médica realizada.
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LUIZ HENRIQUE MARTINS - 15243121 - Protocolo
SGP/48647/2016; Ciente, arquive-se.
MILAYD MARA CRISPIM - 41827315 - Protocolo
SGP/47937/2016 - Encaminhar Folha de Frequência, justificando
o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta publicação,
conforme previsto no artigo 3º do Decreto 5.614/75.
PAULO CELSO MARTINS - 13910678 - Protocolo
SGP/33036/2016; De acordo com analise do Sr. Médico Perito
mantêm-se o parecer/despacho publicado em D.O. de 28-032015, por não apresentar novos elementos que justifiquem o
pedido.
ROBERTO CARLOS CERAGIOLI - 20832420 - Protocolo
SGP/41025/2016; De acordo com analise do Sr. Médico Perito
indefere-se a solicitação, por não apresentar elementos que
justifiquem o pedido.
SILVIA HELENA R ROZATTO - 13296142 - Protocolo
SGP/43415/2016, em atenção ao pedido de reconsideração do
despacho publicado no D.O. de 07-04-2016, ref. à Guia de Perícia
Médica 952100356, expedida em 23-03-2016, indefiro a pretensão, tendo em vista que não foram apresentados elementos que
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados
na perícia médica realizada.
VICENTE DE PAULA PINTO - 13374263 - Protocolo
SGP/0000/0000; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 12 dias de licença para tratamento de saúde a
contar de, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, reconsiderando o
despacho publicado no D.O. de 07-04-2016, ref. à Guia de Perícia
Médica 952102238, expedida em 28-03-2016.
VILSON ANDRADE - 15754994 - Protocolo SGP/41185/2016;
De acordo com o parecer do senhor médico perito, concedo 22
dias de licença para tratamento de saúde a contar de 23-032016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, reconsiderando o
despacho publicado no D.O. de 09-04-2016, ref. à Guia de Perícia
Médica 952100532, expedida em 23-03-2016.
WASHINGTON FRANCISCO MADUREIRA - 13610459 - Protocolo SGP/44428/2016; De acordo com analise do Sr. Médico
Perito indefere-se a solicitação, mantém-se o despacho publicado em D.O. de 24-03-2015
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ADAILTON SANTOS DE FARIAS - 14046176 - Protocolo
SGP/45977/2016 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho
publicado no D.O. de 16-04-2016, ref. à GPM expedida em
06-04-2016, Protocolo 952111212, com base no artigo 182 da
Lei 10.261/68 e alterações, tendo em vista a ciência do interessado com relação ao período concedido.
ADRIANA ANGELICO BUENO - 15302254 - Protocolo
SGP/45973/2016 - Em atenção ao pedido de reconsideração
do despacho publicado no D.O. de 15-04-2016, ref. à Guia de
Perícia Médica 952109289. Indefiro a pretensão, tendo em vista
que a solicitação foi expedida em 04-04-2016, fora do prazo
previsto no 41, do Decreto 29.180/88 e não constam elementos
do pedido de reconsideração que justifiquem maior retroação.
ADRIANA MARQUES SILVA VERUSSA - 8477091 - Protocolo
SGP/52268/2016; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 29 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 05-08-2008, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 28-11-2008,
ref. à Guia de Perícia Médica 950185430, expedida em 08-082008.
ALINE FRASSATO FERNANDES - 34563496 - Protocolo
SGP/46690/2016; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 13 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 28-03-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 15-04-2016,
ref. à Guia de Perícia Médica 952109310, expedida em 04-042016.
ALUIZIO DA SILVA - 14910751 - Protocolo SGP/47977/2016;
De acordo com o parecer do senhor médico perito, concedo 10
dias de licença para tratamento de saúde a contar de 28-032016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, reconsiderando o
despacho publicado no D.O. de 07-04-2016, ref. à Guia de Perícia
Médica 952103852, expedida em 29-03-2016.
AMALIA FURLAN ASSARICE - 9478634 - Protocolo
SGP/51015/2016; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 60 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 08-09-2015, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 31-03-2016,
ref. à Guia de Perícia Médica 951967726, expedida em 09-092015.
ANA CECILIA RODRIGUES DE ABREU - 18401504 - Protocolo SGP/46708/2016, em atenção ao pedido de reconsideração do
despacho publicado no D.O. de 25-03-2016, ref. à Guia de Perícia
Médica 952090927, expedida em 14-03-2016, indefiro a pretensão, tendo em vista que não foram apresentados elementos que
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados
na perícia médica realizada.
ANA LUCIA DA SILVA - 14249939 - Protocolo
SGP/44502/2016; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 90 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 29-03-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 07-04-2016,
ref. à Guia de Perícia Médica 952100670, expedida em 23-032016.
ANDREA FILOMENA K MARMILLE - 15846887 - Protocolo
SGP/37136/2016; Pedido indeferido à vista do não atendimento
ao que preceitua o artigo 2º inciso II da Resolução SGP 04, de
21-02-2013 (Nova Redação pela Resolução SGP 51, de 31-122014).
ANDREA SUIRON - 17476892 - Protocolo SGP/48043/2016,
em atenção ao pedido de reconsideração do despacho publicado
no D.O. de 06-04-2016, ref. à Guia de Perícia Médica 952096741,
expedida em 18-03-2016, indefiro a pretensão, tendo em vista
que não foram apresentados elementos que justifiquem a
revisão da decisão diante dos dados constatados na perícia
médica realizada.
ANDREIA DA MOTA FORTES - 34071007 - Protocolo
SGP/47310/2016 - De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 17 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 11-04-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando parcialmente o despacho publicado no D.O. de
27-04-2016, ref. à Guia de Perícia Médica 952117751, expedida
em 13-04-2016. Com relação ao período de 28-04-2016 a
10-05-2016, caberia ao interessado ao tomar ciência da publicação ter reassumido suas funções ou caso fosse necessário,
solicitar nova licença com expedição de GPM e agendamento
de perícia, nos termos dos artigos 24 e 27 do Decreto 29.180/88
ANDREIA FABIOLA O AUGUSTO - 23086957 - Protocolo
SGP/46070/2016, na publicação de 07-04-2016, ref. à Guia de
Perícia Médica 952103999, expedida em 29-03-2016, leia-se 5
dias e não como constou.
ANDREIA FABIOLA O AUGUSTO - 23086957 - Protocolo
SGP/46070/2016, na publicação de 07-04-2016, ref. à Guia de
Perícia Médica 952103998, expedida em 29-03-2016, leia-se 5
dias e não como constou.
ANGELA CORREA ALMEIDA CORDEIRO - 26556234 - Protocolo SGP/43705/2016, em atenção ao pedido de reconsideração
do despacho publicado no D.O. de 23-03-2016, ref. à Guia de
Perícia Médica 952090513, expedida em 11-03-2016, indefiro
a pretensão, tendo em vista que não foram apresentados elementos que justifiquem a revisão da decisão diante dos dados
constatados na perícia médica realizada.
ANGELA TAMASO ESPIN GARCIA - 7651964 - Protocolo
SGP/43612/2016; Pedido indeferido à vista do não atendimento ao que preceitua o artigo 2º inciso II da Resolução SGP

04, de 21-02-2013 (Nova Redação pela Resolução SGP 51, de
31-12-2014).
ANTONIO CERA NETO - 9006617 - Protocolo
SGP/37143/2016; Pedido indeferido à vista do não atendimento
ao que preceitua o artigo 2º inciso II da Resolução SGP 04, de
21-02-2013 (Nova Redação pela Resolução SGP 51, de 31-122014).
APARECIDA A C GIANGIACOMO - 5721936 - Protocolo
SGP/47954/2016; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 20 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 07-04-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 26-04-2016,
ref. à Guia de Perícia Médica 952113544, expedida em 08-042016.
APARECIDA FATIMA M PANEGASSI - 13465821 - Protocolo
SGP/46849/2016, em atenção ao pedido de reconsideração do
despacho publicado no D.O. de 02-04-2016, ref. à Guia de Perícia
Médica 952099611, expedida em 22-03-2016, indefiro a pretensão, tendo em vista que não foram apresentados elementos que
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados
na perícia médica realizada.
APARECIDA MESSIAS DE ALMEIDA - 23523286 - Protocolo
SGP/37120/2016 - Proc. Ord. 10060345320168260053 e nos termos do art. 1º das Disposições Transitórias do Dec. 61.800/2016,
na publicação de 24-11-2015, leia-se " ... 32(trinta e dois) dias
a contar de 28-03-2015 ... " e não como constou
APARECIDA MESSIAS DE ALMEIDA - 23523286 - Protocolo
SGP/37120/2016-Proc Ord 10060345320168260053, na publicação de 30-07-2015, ref. à Guia de Perícia Médica 951869726,
expedida em 05-05-2015, leia-se 30(trinta) dias a contar de
29-04-2015, e não como constou.
BIANCA GOMES LEITE RODRIGUES - 26579959 - Protocolo
SGP/48543/2016; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 30-03-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 09-04-2016,
ref. à Guia de Perícia Médica 952107966, expedida em 01-042016.
CAMILA PEREIRA LOPES DA SILVA - 49496651 - Protocolo
SGP/48162/2016, na publicação de 20-04-2016, ref. à Guia de
Perícia Médica 952115176, expedida em 11-04-2016, leia-se 7
dias, e não como constou.
CARLOS DONIZETE FREIRE - 17978545 - Protocolo
SGP/33383/2016; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 60 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 29-02-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 08-03-2016,
ref. à Guia de Perícia Médica 952082014, expedida em 01-032016.
CARLOS EDUARDO W MONDINI - 17369498 - Protocolo
SGP/51017/2016, em atenção ao pedido de reconsideração do
despacho publicado no D.O. de 13-04-2016, ref. à Guia de Perícia
Médica 952105423, expedida em 30-03-2016, indefiro a pretensão, tendo em vista que não foram apresentados elementos que
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados
na perícia médica realizada.
CHAYENE SAYURI BORGES ITINOSE - 40810885 - Protocolo
SGP/44306/2016; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 5 dias de licença para tratamento 1de saúde
a contar de 04-04-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 16-04-2016,
ref. à Guia de Perícia Médica 952112355, expedida em 06-042016.
CIBELE APARECIDA DE ALMEIDA - 33991877 - Protocolo
SGP/46617/2016; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 21-03-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 06-04-2016,
ref. à Guia de Perícia Médica 952098017, expedida em 21-032016.
CLAUDIO FERREIRA TEREZO - 23927994 - Protocolo
SGP/46853/2016 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho
publicado no D.O. de 21-04-2016, ref. à GPM expedida em
12-04-2016, Protocolo 952116324, com base no artigo 182 da
Lei 10.261/68 e alterações, tendo em vista a ciência do interessado com relação ao período concedido
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CLEIA HELENA CARVALHO GOULART - 8590669 - Protocolo
SGP/47943/2016, em atenção ao pedido de reconsideração do
despacho publicado no D.O. de 21-04-2016, ref. à Guia de Perícia
Médica 952115855, expedida em 11-04-2016, indefiro a pretensão, tendo em vista que não foram apresentados elementos que
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados
na perícia médica realizada.
CLEUZA APARECIDA B SOUZA - 14324960 - Protocolo
SGP/46150/2016, em atenção ao pedido de reconsideração do
despacho publicado no D.O. de 15-04-2016, ref. à Guia de Perícia
Médica 952109620, expedida em 04-04-2016, indefiro a pretensão, tendo em vista que não foram apresentados elementos que
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados
na perícia médica realizada.
CRISTINA SILVIA M M CRUZ - 18973020 - Protocolo
SGP/50400/2016; De acordo com analise do Sr. Médico Perito
mantêm-se o parecer/despacho publicado em D.O. de 10-052016, por não apresentar novos elementos que justifiquem o
pedido.
DANIEL RODRIGUES HORTA - 30283509 - Protocolo
SGP/51317/2016, em atenção ao pedido de reconsideração do
despacho publicado no D.O. de 31-03-2016, ref. à Guia de Perícia
Médica 952100941, expedida em 24-03-2016, indefiro a pretensão, tendo em vista que não foram apresentados elementos que
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados
na perícia médica realizada.
DANIELA RODRIGUES SPOSITO - 27814243 - Protocolo
SGP/44307/2016 - vide despacho publicado no D.O. 19-04-2016.
Cabe ao interessado observar a hierarquia recursal.
DANIELE CARVALHO SILVA BARRETO - 33668234 - Protocolo SGP/48046/2016; Em atenção ao pedido de reconsideração
do despacho publicado no Diário Oficial 09-04-2016, ref. à Guia
de Perícia Médica 952054176, expedida em 30-12-2015, defiro
a pretensão, concedendo 18 dias de licença para tratamento
de saúde a contar de 27-12-2015, nos termos dos arts. 191 /
193-I EFP. Perícia realizada nos termos do art.1º das Disposições
Transitórias do Dec. 61.800/2016
DERMIVAL ROSA DE SOUZA - 32662551 - Protocolo
SGP/43749/2016; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 2 dias de licença para tratamento de saúde a
contar de 28-03-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 13-04-2016,
ref. à Guia de Perícia Médica 952103525, expedida em 29-032016.
DIRCE CUNHA OLIVEIRA - 6113995 - Protocolo
SGP/48538/2016 - vide despacho publicado no D.O. 27-04-2016.
DORA CRISTINA SILVEIRA SANTOS - 9552041 - Protocolo
SGP/41110/2016; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 7 dias de licença para tratamento de saúde a
contar de 02-03-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 30-03-2016,
ref. à Guia de Perícia Médica 952084192, expedida em 03-032016.
DOUGLAS FRANCISCO NEVES - 16221479 - Protocolo
SGP/44159/2016; De acordo com o parecer do senhor médico
perito, concedo 11 dias de licença para tratamento de saúde
a contar de 31-03-2016, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP,
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 09-04-2016,
ref. à Guia de Perícia Médica 952106758, expedida em 31-032016.
EDUARDO MENEZES DE CARVALHO - 11354230 - Protocolo
SGP/48502/2016 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho
publicado no D.O. de 15-03-2016, ref. à GPM expedida em
04-03-2016, Protocolo 952084555, com base no artigo 182 da
Lei 10.261/68 e alterações, tendo em vista a ciência do interessado com relação ao período concedido.
ELENICE CHACON TURCHIAI - 12631819 - Protocolo
SGP/52226/2016 - Encaminhar Cópia do Atestado médico, no
prazo de 15 (quinze) dias a contar desta publicação, conforme
previsto no artigo 3º do Decreto 5.614/75.
ELIAS BARROZO - 17724158 - Protocolo SGP/48075/2016 Encaminhar relatório de internação e alta hospitalar, no prazo de
15 (quinze) dias a contar desta publicação, conforme previsto no
artigo 3º do Decreto 5.614/75.
ELZA DIAS PEREIRA - 18540388 - Protocolo SGP/50059/2016
- Encaminhar Cópia do Atestado médico, no prazo de 15 (quinze)

Comunicado
PLANEJAMENTO E GESTÃO
COMUNICADO DPME Nº 338, DE 20/05/2016
Perícias Ex-officio
As solicitações de perícias médicas para fins de licença ex-officio deverão ser
solicitadas por meio do sistema informatizado do DPME e estar instruídas com
oficio que contenha justificativa fundamentada exclusivamente em razões de
ordem médica, conforme prevê o artigo 23 do Decreto nº 29.180 e a Resolução
SGP 021 de 06/06/14 – D.O.E. de 07/06/14.
Os órgãos setoriais e subsetoriais de recursos humanos e as unidades responsáveis pelo agendamento das perícias médicas devem solicitar a perícia ex-officio,
observando os seguintes passos:
1) O setor de RH deverá fazer a requisição online de agendamento de perícia
médica, no sistema eSisla, disponível por meio da “Área Restrita” do endereço
http://periciasmedicas.gestaopublica.sp.gov.br/eSisla;
2) No menu de tarefas localizado no canto superior esquerdo da tela, o usuário
do setor de RH deverá selecionar a opção “Agendamento – Licença” e informar
o CPF do servidor a ser periciado;
3) Atualizar os dados de contato do servidor e clicar em “CONFIRMAR”;
4) No campo “Tipo de Perícia” deverá ser selecionado o tipo “Ex-officio”.
5) Digitalizar e anexar ao sistema a documentação acima descrita;
Obs: O nome do arquivo não pode ultrapassar 40 posições. Devendo a extensão
ser JPG ou PDF com tamanho máximo de 250 kbytes, preferencialmente sem
caracteres especiais e acentuação.
6) Para concluir a solicitação o usuário do setor de RH deverá:
a) Selecionar “ENVIAR”;
b) Selecionar “CONCLUIR”.
A perícia será realizada na sede do DPME e a convocação será publicada no
Diário Oficial.
Os Órgãos Setoriais de Recursos Humanos podem entrar em contato com
o DPME, para dúvidas em relação ao sistema online, por meio do email:
periciasmedicas@sp.gov.br.

