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nação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio 
ou penhor deverá obedecer ao disposto nesta Portaria.” (NR).

Art. 13. Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogadas as disposições em contrário.

(Republicada por ter saído com incorreção)

 GABINETE DA PRESIDÊNCIA

 Comunicado
Processo Detran 299189/2016 (351110-3/2016)
Interessado: Superintendência Araçatuba.
Assunto: Edital para credenciamento de examinadores de 

trânsito para os municípios de Andradina, Mirandópolis e seções 
de trânsito vinculadas.

Autorizada a prorrogação do prazo de vigência do Edital 
17/2016, a partir de 06-12-2017, em consonância com a lista de 
Resultado Final, publicada no D.O. de 06-12-2016, Poder Execu-
tivo, Seção I, página 118, para credenciamento de examinadores 
de trânsito, objetivando a aplicação de exames práticos de 
direção veicular, para os municípios de Andradina, Mirandópolis 
e seções de trânsito vinculadas.

Processo Detran 299179/2016 (351074-3/2016)
Interessado: Superintendência Araçatuba.
Assunto: Edital para credenciamento de examinadores de 

trânsito para os municípios de Ilha Solteira, Pereira Barreto e 
seções de trânsito vinculadas.

Autorizada a prorrogação do prazo de vigência do Edital 
18/2016, a partir de 06-12-2017, em consonância com a lista 
de Resultado Final, publicada no D.O. de 06-12-2016, Poder 
Executivo, Seção I, página 118, para credenciamento de exami-
nadores de trânsito, objetivando a aplicação de exames práticos 
de direção veicular, para os municípios de Ilha Solteira, Pereira 
Barreto e seções de trânsito vinculadas.

Processo Detran 299121/2016 (351092-1/2016)
Interessado: Superintendência Araçatuba.
Assunto: Edital para credenciamento de examinadores de 

trânsito para os municípios de Araçatuba, Bilac, Birigui, Buri-
tama, Clementina, Guararapes, Penápolis, Piacatu, Valparaiso e 
seções de trânsito vinculadas.

Autorizada a prorrogação do prazo de vigência do Edital 
19/2016, a partir de 06-12-2017, em consonância com a lista 
de Resultado Final, publicada no D.O. de 06-12-2016, Poder 
Executivo, Seção I, página 118, para credenciamento de exami-
nadores de trânsito, objetivando a aplicação de exames práticos 
de direção veicular, para os municípios de Araçatuba, Bilac, 
Birigui, Buritama, Clementina, Guararapes, Penápolis, Piacatu, 
Valparaiso e seções de trânsito vinculadas.

 Despacho do Diretor, de 22-11-2017
Processo Detran 855.311/2017
Interessado: Detran – Departamento Estadual de Trânsito.
Assunto: PRODESP PD017137, Sistema de Administração 

de Materiais - SAM.
Em cumprimento ao artigo 26, da Lei Federal 8.666/93 e 

alterações, Ratifico a dispensa de licitação, declarada pela Dire-
tora Setorial da Diretoria de Administração, com fundamento 
no artigo 24, inciso XVI, da Lei Federal 8.666/93 e alterações, 
para contratar a Companhia de Processamento de Dados do 
Estado de São Paulo – PRODESP, no valor total estimado de R$ 
38.951,04 sendo a importância de R$ 6.803,86 para o exercício 
de 2017, a importância de R$ 29.674,32 para o exercício de 
2018 e a importância de R$ 2.472,86 para o exercício de 2019, 
visando prestação de serviços técnicos especializados de infor-
mática, abrangendo a operação do Sistema de Administração 
de Materiais – SAM.

 DIRETORIA DE VEÍCULOS

 Portaria DV-1181, de 22-11-2017
Considerando o disposto na Resolução 466, de 11-12-2013, 

do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, e na Portaria 68, 
de 24-03-2017, do Departamento Estadual de Trânsito de São 
Paulo;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, resolve:

Artigo 1º Renovar, a partir de 14-10-2017, até a data estabe-
lecida para seu recredenciamento nos termos da Portaria Detran 
68 de 24-03-2017, capitulo IV, artigo 14, o credenciamento da 
pessoa jurídica O. F. Nogueira - ME, CNPJ: 11.163.341/0001-02, 
situada na Rua Prefeito Manoel Osório da Cruz, 265, Valparaíso, 
16880-000, para atuar como Empresa Credenciada de Vistoria – 
ECV sob o número de credenciamento 301112.

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-1182, de 22-11-2017
Considerando o disposto na Resolução 466, de 11-12-2013, 

do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, e na Portaria 68, 
de 24-03-2017, do Departamento Estadual de Trânsito de São 
Paulo;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, resolve:

Artigo 1º Renovar, a partir de 31-08-2017, até a data 
estabelecida para seu recredenciamento nos termos da Portaria 
Detran 68 de 24-03-2017, capitulo IV, artigo 14, o creden-
ciamento da pessoa jurídica PERASSI & TRUCULO VISTORIAS 
VEICULARES LTDA, CNPJ: 24.179.373/0001-30, situada na RUA 
ATILIO PARO,171, COLINA, 14770-000, para atuar como Empre-
sa Credenciada de Vistoria – ECV sob o número de credencia-
mento 302169.

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-1183, de 22-11-2017
Considerando o disposto na Resolução 466, de 11-12-2013, 

do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, e na Portaria 68, 
de 24-03-2017, do Departamento Estadual de Trânsito de São 
Paulo;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, resolve:

Artigo 1º Renovar, a partir de 26-08-2017, até a data 
estabelecida para seu recredenciamento nos termos da Portaria 
Detran 68 de 24-03-2017, capitulo IV, artigo 14, o creden-
ciamento da pessoa jurídica PERICIAR CENTRO DE VISTORIA 
AUTOMOTIVA EIRELI-ME, CNPJ: 23.353.110/0001-32, situada na 
RUA OSVALDO PUCCI,178, SÃO PAULO, 08270-700, para atuar 
como Empresa Credenciada de Vistoria – ECV sob o número de 
credenciamento 302287.

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-1184, de 22-11-2017
Considerando o disposto na Resolução 466, de 11-12-2013, 

do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, e na Portaria 68, 
de 24-03-2017, do Departamento Estadual de Trânsito de São 
Paulo;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, resolve:

Artigo 1º Renovar, a partir de 05-09-2017, até a data 
estabelecida para seu recredenciamento nos termos da Portaria 
Detran 68 de 24-03-2017, capitulo IV, artigo 14, o credencia-
mento da pessoa jurídica BONOME & BONATTO LTDA. ME, CNPJ: 
09.032.523/0001-94, situada na Rua Curuzu,1478, BOTUCATU, 
18.602-160, para atuar como Empresa Credenciada de Vistoria 
– ECV sob o número de credenciamento 300644.

Artigo 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria DV-1185, de 22-11-2017
Considerando o disposto na Resolução 466, de 11-12-2013, 

do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, e na Portaria 68, 
de 24-03-2017, do Departamento Estadual de Trânsito de São 
Paulo;

Considerando o cumprimento das exigências legais e 
técnicas, resolve:

Artigo 1º Renovar, a partir de 11-09-2017, até a data 
estabelecida para seu recredenciamento nos termos da Portaria 
Detran 68 de 24-03-2017, capitulo IV, artigo 14, o credenciamen-

§ 1º - A transmissão dos dados:
I – (revogado);
II – mencionados no caput deste artigo deverá ser realizado 

exclusivamente por intermédio de empresas credenciadas nos 
termos da presente portaria, segundo os protocolos, programas 
e procedimentos definidos pelo Detran-SP em conjunto com a 
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo 
– PRODESP e conforme a Resolução Contran 689/17;

§ 2º A transmissão dos dados é de integral responsabilidade 
técnica da empresa credenciada e a veracidade das informações 
constantes dos instrumentos contratuais de integral respon-
sabilidade da instituição financeira credora, não se admitindo 
alegações de mau uso ou fraude em detrimento do Detran-SP;

§ 3º. (revogado)” (NR).
Art. 3º. O art. 2º da Portaria Detran-465, 16-11-2016, passa 

a vigorar com a seguinte redação:
“II – DO APONTAMENTO DA GARANTIA REAL E DO REGIS-

TRO DO CONTRATO
Art. 2º. Considera-se apontamento da garantia real a 

transmissão eletrônica que, antecedendo o correspondente 
registro de contrato, vincula determinado chassi de veículo 
a uma instituição financeira pelo prazo improrrogável de 30 
(trinta) dias, contados da data em que o Detran-SP que receber 
a respectiva solicitação.

§ 1º O apontamento da garantia real, enquanto não reali-
zado o correspondente registro de contrato, constará de campo 
próprio do cadastro do veículo, devendo a empresa credenciada 
responsável pela transmissão dos dados armazenar arquivo 
eletrônico relativo à proposta de financiamento ou documento 
equivalente.

§ 2º Em caso de desistência da celebração do contrato 
correspondente, o apontamento da garantia real deverá ser 
cancelado em até 10 (dez) dias.

§ 3º O apontamento da garantia real será automaticamente 
cancelado caso não seja realizado o correspondente registro de 
contrato no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 4º É vedado o apontamento de garantia real simultâneo 
ou posterior ao correspondente registro do contrato.” (NR)

Art. 4º. O art. 3º da Portaria Detran-465, 16-11-2016, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º O registro do contrato dar-se-á mediante trans-
missão eletrônica, para armazenamento na base de dados do 
Detran-SP dos seguintes dados:

I - tipo de operação realizada;
II – número do contrato;
III - identificação do credor e do devedor, contendo respecti-

vo endereço, telefone e, quando possível, o endereço eletrônico 
(e-mail);

IV - descrição do veículo objeto do contrato e os elementos 
indispensáveis à sua identificação nos termos do Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB;

V – o total da dívida, ou sua estimativa;
VI – o local e a data do pagamento;
VII - quantidade de parcelas do financiamento;
VIII - prazo, ou a época do pagamento;
IX - taxa de juros, comissões cuja cobrança for permitida, 

cláusula penal e correção monetária, com a indicação dos índi-
ces aplicados, se houver.

§ 1º A empresa credenciada responsável pela transmissão 
dos dados do registro do contrato deverá armazenar arquivo 
eletrônico relativo ao contrato firmado pela instituição financei-
ra credora com o devedor, integralmente preenchido e assinado 
pelas partes.

§ 2º O registro do contrato será negado quando suas 
informações forem divergentes daquelas cadastradas no apon-
tamento da garantia real (gravame).

§ 3º O registro do contrato é condição obrigatória para a 
anotação da garantia real (gravame), incidente sobre o veículo, 
no campo de observações do Certificado de Registro do Veículo 
– CRV.” (NR)

Art. 5º. Fica acrescida à Portaria Detran-465, 16-11-2016, o 
Art. 3º-A, com a seguinte redação:

“Art. 3º-A. A instituição financeira credora deverá informar 
ao Detran-SP, por intermédio da empresa responsável pela trans-
missão eletrônica dos dados do apontamento, no prazo de até 
10 (dez) dias, a informação relativa à quitação das obrigações 
do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato.

Parágrafo único. Qualquer alteração no contrato deverá ser 
informada, por intermédio da empresa credenciada responsável 
pela transmissão eletrônica dos dados do registro de contrato, 
ao Detran-SP, implicando em novo registro de contrato, observa-
das as disposições desta portaria.” (NR)

Art. 6º. Fica acrescida à Portaria Detran-465, 16-11-2016, o 
Art. 4º-A, com a seguinte redação:

“Art. 4º-A. As empresas credenciadas responsáveis pela 
transmissão eletrônica dos dados de apontamento de garantia 
real (gravame) e registro de contrato deverão, quando solici-
tadas, disponibilizar em até 5 (cinco) dias ao Detran-SP, cópia 
do arquivo eletrônico relativo à proposta de financiamento ou 
documento equivalente ou do contrato firmado pela instituição 
financeira credora com o devedor, integralmente preenchido e 
assinado pelas partes.

Parágrafo único. Os arquivos mencionados no caput deste 
artigo deverão ser armazenados pelo prazo de 10 (dez) anos.” 
(NR)

Art. 7º. O art. 5º da Portaria Detran-465, 16-11-2016, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º. O credenciamento de empresa para a transmissão 
de dados a que se refere esta portaria terá validade de 12 (doze) 
meses, podendo ser renovado sucessivamente, desde que preen-
chidas as condições fixadas nesta portaria.” (NR)

Art. 8º. A alínea “a”, do inciso I e o caput do art. 6º da 
Portaria Detran-465, 16-11-2016, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 6º. As pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasi-
leiras e que tenham sua sede e administração no país, poderão 
pleitear o credenciamento a que se refere esta portaria, median-
te a apresentação do seguinte:

I - .................
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor 

devidamente registrado e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administra-
dores, devendo o objeto social contemplar atividade compatível 
com os serviços a serem prestados na forma desta portaria;” 
(NR);

Art. 9º. O art. 13 da Portaria Detran-465, 16-11-2016, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13. A credenciada será advertida, por escrito, no caso 
de descumprimento, ainda que parcial, de uma ou algumas 
das obrigações fixadas nos incisos VI a XII do artigo 10 desta 
portaria.” (NR)

Art. 10. O inciso I do, art. 15 da Portaria Detran-465, 16-11-
2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.15. .................................
I – ao apontamento da garantia real: o valor, em moeda 

nacional, correspondente a 0,576 UFESP (Unidade Fiscal do 
Estado de São Paulo); ” (NR)

Art. 11. O art. 17 da Portaria Detran-465, 16-11-2016, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17. As empresas credenciadas poderão realizar a ope-
ração de transmissão eletrônica de dados destinados ao registro 
de contrato, desde que cumpridas as disposições previstas na 
Portaria Detran-458, de 26-10-2015 e as exigências contidas na 
Resolução Contran 689/17.” (NR)

Art. 12. O art. 20 da Portaria Detran-465, 16-11-2016, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20. O caput do artigo 1º da Portaria Detran-458, de 
26-10-2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 1º - Para obter a homologação de que trata o artigo 
6º, III, "a", da Portaria Detran-SP 465, de 16-11-2016, o sistema 
das empresas interessadas no credenciamento para a transmis-
são eletrônica de dados destinados ao registro de contrato de 
financiamento de veículos automotores com cláusula de alie-

relatório médico solicitados para conclusão da perícia inicial. 
Cabe ao interessado a interposição de Recurso no prazo de 05 
dias a contar desta publicação, nos termos do artigo 53, § 2º 
da Lei 10.261/68.

HELEN ROSE LEAL - RG 22078634 - PROFESSOR EDUCACAO 
BASICA II - CSCF 18583/2017 - Candidato considerado APTO 
para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço 
público após avaliação pericial.

JANICE MARINI - RG 10121235 - PROFESSOR EDUCACAO 
BASICA II - CSCF 18580/2017 - Candidato INAPTO para exercício 
no cargo pleiteado para ingresso no serviço público por não 
ter apresentado os exames complementares/relatório médico 
solicitados para conclusão da perícia inicial. Cabe ao interessado 
a interposição de Recurso no prazo de 05 dias a contar desta 
publicação, nos termos do artigo 53, § 2º da Lei 10.261/68.

LUCIA HELENA DA SILVA SOUZA CARLOS - RG 13303657 
- PROFESSOR EDUCACAO BASICA I - CSCF 18555/2017 - Candi-
dato considerado APTO para exercício no cargo pleiteado para 
ingresso no serviço público após avaliação pericial.

MARCIA SILVA ROCHA - RG 53028853 - PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I - CSCF / - PREJUDICADO

MARTA REGINA XAVIER DA SILVA - RG 15836234 - PROFES-
SOR EDUCACAO BASICA I - CSCF 18556/2017 - Candidato con-
siderado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso 
no serviço público após avaliação pericial.

MICHAEL SOUSA DOS SANTOS - RG 36787921 - PROFES-
SOR EDUCACAO BASICA I - CSCF 18549/2017 - Candidato con-
siderado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso 
no serviço público após avaliação pericial.

NATALIA CRISTINA PAULINO TOCCHINI - RG 47142708 
- PROFESSOR EDUCACAO BASICA I - CSCF 18560/2017 - Candi-
dato considerado APTO para exercício no cargo pleiteado para 
ingresso no serviço público após avaliação pericial.

PATRICIA MAYUMI TASHIRO - RG 30823058 - PROFESSOR 
EDUCACAO BASICA I - CSCF 18552/2017 - Candidato conside-
rado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no 
serviço público após avaliação pericial.

REGIANE DA SILVA - RG 29709395 - PROFESSOR EDUCA-
CAO BASICA I - CSCF / - PREJUDICADO

UILTON LOPES BRITO - RG 39052499 - PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I - CSCF 18548/2017 - Candidato considerado 
APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço 
público após avaliação pericial.

VALERIA MESSIAS DE ANDRADE - RG 16212902 - PROFES-
SOR EDUCACAO BASICA I - CSCF / - PREJUDICADO

VANEZA DA SILVA PAMPLONA - RG 55209408 - PROFES-
SOR EDUCACAO BASICA II - CSCF 18585/2017 - Candidato 
INAPTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no 
serviço público por não ter apresentado os exames comple-
mentares/relatório médico solicitados para conclusão da perícia 
inicial. Cabe ao interessado a interposição de Recurso no prazo 
de 05 dias a contar desta publicação, nos termos do artigo 53, 
§ 2º da Lei 10.261/68.

VANIA CORREIA DE MELO BARBOSA - RG 15215623 - PRO-
FESSOR EDUCACAO BASICA I - CSCF / - PREJUDICADO

WILMA METRING MAZUR - RG 19931166 - PROFESSOR 
EDUCACAO BASICA II - CSCF 18584/2017 - Candidato INAPTO 
para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço públi-
co por não atender à convocação para nova avaliação pericial 
e apresentação de exames complementares/relatório médico 
solicitados para a conclusão da perícia inicial. Cabe ao interes-
sado a interposição de Recurso no prazo de 05 dias a contar 
desta publicação, nos termos do artigo 53, § 2º da Lei 10.261/68.

Secretaria da Saude
LUCIANE DE LOURDES MANCINI - RG 11478992 - MEDICO 

I - CSCF / - PREJUDICADO
MARIA APARECIDA DA SILVA - RG 162022876 - TECNICO 

DE ENFERMAGEM - CSCF 18582/2017 - Candidato INAPTO para 
exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço público 
por não atender à convocação para nova avaliação pericial e 
apresentação de exames complementares/relatório médico soli-
citados para a conclusão da perícia inicial. Cabe ao interessado 
a interposição de Recurso no prazo de 05 dias a contar desta 
publicação, nos termos do artigo 53, § 2º da Lei 10.261/68.

MARILDA RANAKO FUGYAMA RAMOS - RG 17174779 - 
TECNICO DE ENFERMAGEM - CSCF 18592/2017 - Candidato 
INAPTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no 
serviço público por não atender à convocação para nova 
avaliação pericial e apresentação de exames complementares/
relatório médico solicitados para a conclusão da perícia inicial. 
Cabe ao interessado a interposição de Recurso no prazo de 05 
dias a contar desta publicação, nos termos do artigo 53, § 2º 
da Lei 10.261/68.

RAFAELA APARECIDA DOS SANTOS - RG 40145096 - AUXI-
LIAR DE LABORATORIO - CSCF / - PREJUDICADO

 Despacho do Diretor, de 22-11-2017
As decisões proferidas nos pedidos de reconsideração estão 

amparadas pelos artigos 43 e 45 do Decreto 29.180/88.
Secretaria da Educacao
IVANDA ALVES GONCALVES DA CRUZ - 36960670 - Pro-

tocolo SGP/1211913/2017. a) Compete ao requerente ou seu 
procurador, devidamente identificado, obter vistas e ou fazer 
retirada(s) da(s) cópia(s) solicitada(s), mediante o preenchi-
mento de formulário de solicitação de cópias fornecido pelo 
DPME; - b) O custo da cópia deverá ser recolhido, conforme o 
disposto na Resolução SF 24, de 26-03-2014, publicada no D.O. 
de 27-03-2014 - Executivo I, página 31: Item - Descrição do 
Serviço - Valor (R$) - 1 - Cópia reprográfica - por página - 0,50 
- 2 - Digitalização - por página - 0,25 - c) Entrar em contato 
pelo e-mail: prontuariosmedicos@sp.gov.br para agendar dia e 
hora; d) O Procurador deverá apresentar a procuração com fins 
específicos de vistas e/ou cópia do prontuário; e) O servidor ou 
seu procurador, deverá comparecer neste Departamento na data 
agendada, para, após a verificação da quantidade de cópias 
necessárias, recolher as custas devidas junto ao banco, para a 
obtenção das referidas cópias.

 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO

 Portaria Detran-374, de 21-11-2017
(Publicada no D.O. em 22-11-2017)
Altera a Portaria Detran-465, de 16-11-2016.
O Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito 

– Detran-SP, considerando os incisos II, do art. 10 da Lei Com-
plementar 1195, de 17-01-2014;

Considerando as disposições da Resolução Contran 689, 
de 27-09-2017;

Considerando o disposto no § 1º do art. 1361 da Lei 13.105, 
de 16-03-2015, Código Civil;

Considerando a imperiosidade do estabelecimento de novas 
regras e diretrizes técnicas e operacionais para adequação dos 
procedimentos, protocolos e programas definidos pelo Detran-
-SP, autorizados pela regra do § 5º do artigo 9º da Resolução 
Contran 689/17, resolve:

Art. 1º. Alterar a Portaria Detran-SP 465, de 16-11-2016, 
que estabelece normas pertinentes a transmissão eletrônica 
de dados destinados a prenotação, ao registro de contratos 
de financiamento de veículos automotores com cláusula de 
alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domí-
nio ou penhor, e à liberação da correspondente garantia real, 
ou gravame, a ser realizado pelo Departamento Estadual de 
Trânsito - Detran-SP.

Art. 2º. O art. 1º da Portaria Detran-465, de 16-11-2016, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Os dados necessários ao registro de contratos com 
cláusula de Alienação Fiduciária em operações financeiras, con-
sórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, 
bem como do apontamento e posterior liberação da correspon-
dente garantia real (gravame), deverão ser transmitidos exclu-
sivamente por meio eletrônico ao Departamento Estadual de 
Trânsito - Detran-SP, para a finalidade a que se refere a segunda 
parte do § 1º do artigo 1.361 do Código Civil.” (NR);

 UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS 
HUMANOS

 DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS DO 
ESTADO

 Comunicado
Decisões Finais Sobre Inspeção de Saúde para Fins de 

Ingresso
NOME-RG-CARGO-Certificado de Sanidade e Capacidade 

Física-CSCF-DECISÃO
Ministerio Publico
ANA ANGELICA SERAPHIM DE PAULA - RG 337508525 - 

ANALISTA JURIDICO DO MP - CSCF 18562/2017 - Candidato 
considerado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingres-
so no serviço público após avaliação pericial.

DEBORA RUDINI DO LIVRAMENTO DOCA - RG 228742365 
- ANALISTA JURIDICO DO MP - CSCF 18576/2017 - Candidato 
considerado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingres-
so no serviço público após avaliação pericial.

FELIPE MIGUEL DIAS - RG 460407454 - ANALISTA JURIDICO 
DO MP - CSCF / - PREJUDICADO

LAURA ROSEMAR CANDIANA SALGADO TONINI - RG 
487918654 - ANALISTA JURIDICO DO MP - CSCF 18564/2017 - 
Candidato considerado APTO para exercício no cargo pleiteado 
para ingresso no serviço público após avaliação pericial.

LIEGE FREITAS TREVIZO - RG 43526574 - ANALISTA JURI-
DICO DO MP - CSCF 18574/2017 - Candidato considerado 
APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço 
público após avaliação pericial.

LUCILA DE ASSIS FIGUEIREDO GUIMARAES - RG 342183655 
- ANALISTA JURIDICO DO MP - CSCF 18572/2017 - Candidato 
considerado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingres-
so no serviço público após avaliação pericial.

MARIA DA SILVA LINGEARDI - RG 88293099 - AUXILIAR 
DE PROMOTORIA I - CSCF 18579/2017 - Candidato considerado 
APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço 
público após avaliação pericial.

MARINA GARCIA RIBEIRO - RG 483583480 - ANALISTA 
JURIDICO DO MP - CSCF 18573/2017 - Candidato considerado 
APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço 
público após avaliação pericial.

MIRIAM OKUNO GOMES - RG 40739774 - ANALISTA 
JURIDICO DO MP - CSCF 18563/2017 - Candidato considerado 
APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço 
público após avaliação pericial.

OTAVIO DIOGO ALEIXO NETTO - RG 328386443 - ANALISTA 
JURIDICO DO MP - CSCF 18568/2017 - Candidato considerado 
APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço 
público após avaliação pericial.

RAFAEL BALTAZAR GOMES DOS SANTOS - RG 14332897 
- ANALISTA JURIDICO DO MP - CSCF 18565/2017 - Candidato 
considerado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingres-
so no serviço público após avaliação pericial.

RICARDO CORREA - RG 17932925 - AUXILIAR DE PROMO-
TORIA III - CSCF 18571/2017 - Candidato considerado APTO para 
exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço público 
após avaliação pericial.

Poder Judiciario
BRUNO CARDOSO ESPELHO - RG 487443184 - ESCREVEN-

TE TECN JUDICIARIO - CSCF 18578/2017 - Candidato conside-
rado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no 
serviço público após avaliação pericial.

ELIVELTON ROGERIO DOS SANTOS - RG 49081802 - ESCRE-
VENTE TECN JUDICIARIO - CSCF 18569/2017 - Candidato consi-
derado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no 
serviço público após avaliação pericial.

FABIO ISSA ZAN - RG 10405990 - ESCREVENTE TECN JUDI-
CIARIO - CSCF 18567/2017 - Candidato considerado APTO para 
exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço público 
após avaliação pericial.

GLEINER LARA AFONSO - RG 43198513 - ESCREVENTE 
TECN JUDICIARIO - CSCF / - PREJUDICADO

GUILHERME BEVILAQUA PEDREIRA DE FREITAS MEDEI-
ROS - RG 585996210 - ESCREVENTE TECN JUDICIARIO - CSCF 
18577/2017 - Candidato considerado APTO para exercício no 
cargo pleiteado para ingresso no serviço público após avaliação 
pericial.

GUILHERME HENRIQUE ALVES DOS SANTOS - RG 
488748124 - ESCREVENTE TECN JUDICIARIO - CSCF / - PRE-
JUDICADO

MARIANA RODRIGUES PERIM - RG 476369087 - ESCRE-
VENTE TECN JUDICIARIO - CSCF 18575/2017 - Candidato consi-
derado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no 
serviço público após avaliação pericial.

RENATA PUJOL TARDELLI - RG 46316973 - ESCREVENTE 
TECN JUDICIARIO - CSCF 18570/2017 - Candidato considerado 
APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço 
público após avaliação pericial.

RICARDO SCHULTZ DA SILVA - RG 63671118 - ESCREVENTE 
TECN JUDICIARIO - CSCF / - PREJUDICADO

TATIANE MOREIRA CALDANA RODRIGUES - RG 330145423 
- ESCREVENTE TECN JUDICIARIO - CSCF 18566/2017 - Candi-
dato considerado APTO para exercício no cargo pleiteado para 
ingresso no serviço público após avaliação pericial.

Secretaria da Administracao Penitenciária
ALEXANDRE APARECIDO VILELA - RG 234902097 - AG SEG 

PENIT CLASSE I - CSCF / - PREJUDICADO
Secretaria da Educacao
BIANCA BOGGIANI CRUZ - RG 43841142 - PROFESSOR 

EDUCACAO BASICA II - CSCF 18559/2017 - Candidato INAPTO 
para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço 
público por não ter apresentado os exames complementares/
relatório médico solicitados para conclusão da perícia inicial. 
Cabe ao interessado a interposição de Recurso no prazo de 05 
dias a contar desta publicação, nos termos do artigo 53, § 2º 
da Lei 10.261/68.

BIBIANA APARECIDA BRESSAN - RG 17254299 - PROFES-
SOR EDUCACAO BASICA I - CSCF 18553/2017 - Candidato con-
siderado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso 
no serviço público após avaliação pericial.

CAMILA SOBRAL DA SILVA - RG 49637616 - PROFESSOR 
EDUCACAO BASICA I - CSCF 18557/2017 - Candidato conside-
rado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no 
serviço público após avaliação pericial.

CIBELE DE PAULA - RG 25228522 - PROFESSOR EDUCACAO 
BASICA I - CSCF / - PREJUDICADO

CLAUDIA FERREIRA DA SILVA VIEIRA - RG 25215241 - PRO-
FESSOR EDUCACAO BASICA I - CSCF 18558/2017 - Candidato 
considerado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingres-
so no serviço público após avaliação pericial.

DANIELA DA SILVA SANTOS - RG 23887197 - PROFESSOR 
EDUCACAO BASICA I - CSCF 18554/2017 - Candidato conside-
rado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no 
serviço público após avaliação pericial.

DONIZETE PEREIRA DA SILVA - RG 15443700 - PROFESSOR 
EDUCACAO BASICA I - CSCF 18561/2017 - Candidato conside-
rado APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no 
serviço público após avaliação pericial.

EDIJANE JULIA DA SILVA - RG 55465834 - PROFESSOR EDU-
CACAO BASICA I - CSCF 18550/2017 - Candidato considerado 
APTO para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço 
público após avaliação pericial.

ELAINE RIBAS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA FERREIRA - 
RG 42569520 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA I - CSCF 
18551/2017 - Candidato considerado APTO para exercício no 
cargo pleiteado para ingresso no serviço público após avaliação 
pericial.

FERNANDA DIAS PEREIRA - RG 17445600 - PROFESSOR 
EDUCACAO BASICA II - CSCF 18581/2017 - Candidato INAPTO 
para exercício no cargo pleiteado para ingresso no serviço 
público por não ter apresentado os exames complementares/
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