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Nome do Curso de Graduação
Endereço
Bairro
CEP
Cidade
UF
Telefone celular
( )
Telefone residencial
( )
Telefone comercial
( )
E-mail
Obrigatório acrescentar a esta inscrição:
1 – Declaração de matrícula regular em um dos cursos 

listados no Art. 4º (disponível no sistema júpiter)
2 – Ficha do aluno (disponível no sistema júpiter)
3 – Currículo (modelo livre)
4 – Carta motivacional (modelo livre)
São Paulo, de setembro de 2021.
Assinatura
 Universidade de São Paulo
Escola de Artes, Ciências e Humanidades
EDITAL – ATAc-EACH 066/2021 – Iniciação Científica
PROJETO: Inclusão social e Diversidade: Direitos Humanos 

e Relações de Gênero, Raça e Orientação Sexual como funda-
mentos da Igualdade

DISPÕE SOBRE O EDITAL ATAC-EACH 066/2021 DO PROJE-
TO INCLUSÃO SOCIAL E DIVERSIDADE: DIREITOS HUMANOS E 
RELAÇÕES DE GÊNERO, RAÇA E ORIENTAÇÃO SEXUAL COMO 
FUNDAMENTOS DA IGUALDADE - EACH/USP.

I. DA CARACTERIZAÇÃO DA SELEÇÃO
Artigo 1º - O Projeto é uma atividade financiada pela Pró-

-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP (PRCEU-
-USP) e seleciona neste edital estudantes dos Cursos de Gradu-
ação das Unidades Acadêmicas envolvidas no projeto Inclusão 
social e Diversidade: Direitos Humanos e Relações de Gênero, 
Raça e Orientação Sexual como fundamentos da Igualdade para 
desenvolver Iniciação Cientifica - IC. As unidades acadêmicas 
habilitadas são: 1. Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
(EACH), 2. Escola de Comunicação e Artes (ECA), 3. Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), 4. Faculdade de 
Direito (FD), 5. Instituto de Psicologia (IP)

II. FINALIDADE E OBJETIVOS
Artigo 2º - Tem por finalidade selecionar 4 (quatro) estu-

dantes de graduação com mérito acadêmico a desenvolverem 
pesquisa e extensão no referido projeto nos temas: 1. Relações 
de Gênero e Direitos Humanos, 2. Relações Raciais e Direitos 
Humanos; População LGBT e Direitos Humanos; 4 População de 
Refugiados e Imigrantes e Direitos Humanos. O estudante deve-
rá apresentar seu currículo Lattes, seu histórico escolar e uma 
carta justificando o seu interesse e experiência no tema de sua 
eleição. A IC será orientada por um dos docentes do projeto a ser 
designado pela coordenação do projeto. Para cada área haverá 
uma bolsa, sendo a inscrição feita em apenas uma das áreas.

Artigo 3º - O estudante selecionado deverá dedicar-se 20 
horas semanais e atender a todas as atividades coletivas e/ou 
demandas pela coordenação do projeto, bem como acompanhar 
as oficinas relativas a seu tema específico.

III. BOLSA, DURAÇÃO E CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO
Artigo 4º – Serão disponibilizadas 4 bolsas.
Artigo 5º – As bolsas terão vigência de 1 de outubro de 

2021 a 22 de agosto de 2022.
Artigo 6º - O(A) bolsista receberá auxílio financeiro de R$ 

500,00 (quinhentos reais) para 20 (vinte) horas semanais de 
trabalho demonstradas por controle de frequência, e, terão seu 
valor proporcionalmente calculado sobre as horas demonstra-
das. As bolsas serão pagas mensalmente, conforme a vigência 
do projeto.

Artigo 7º - O(A) bolsista(a) está coberto pelo Fundo de 
Cobertura de Acidentes Pessoais, instituído pela Portaria GR 
3645, de 21 de novembro de 2005, levada a efeito no Diário 
Oficial do Estado de 24 de novembro de 2005, combinado com 
a Portaria GR 3358, de 24 de julho de 2002, levada a efeito no 
Diário Oficial do Estado de 27 de julho de 2002.

IV. DAS NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO NA MONITO-
RIA

Artigo 8º - Estudantes de graduação que tenham bom 
rendimento escolar.

Artigo 9º - O aluno não poderá acumular outra bolsa ou 
estágio da USP, exceção feita a Apoios da SAS – Superinten-
dência de Assistência Social, no período de vigência da bolsa.

V. DAS INSCRIÇÕES
Artigo 10 - Serão considerados para a seleção Graduação 

os alunos inscritos pelo e-mail projeto.ods2021@gmail.com 
entre 14 e 22 de setembro de 2021. A documentação enviada 
em anexo será currículo Lattes, histórico escolar e carta de justi-
ficativa de interesse e de apresentação de experiências na área 
indicada para concorrer.

Artigo 11 – Os estudantes selecionados serão informados 
por e-mail até às 23h de 23 de Setembro de 2021.

VI. DA SELEÇÃO
Artigo 12 – Para a seleção dos projetos de disciplinas 

deverá ser observado, entre outros critérios propostos pela 
coordenação do projeto:

I - os objetivos do projeto de disciplina, bem como a justi-
ficativa do docente;

II - a inserção do monitor em uma das possíveis atividades 
de monitoria.

Artigo 13 – A seleção dos alunos monitores entre os inscri-
tos deverá ser realizada com base:

I - no mérito acadêmico;
II - na média ponderada
III - na experiência na temática;
IV - na análise da carta de motivação do candidato;
Parágrafo único - O critério de desempate será a média 

ponderada.
VII. DAS OBRIGAÇÕES DO PROFESSOR
Artigo 14 – O docente-orientador elaborará, obrigatoria-

mente, um plano de trabalho a ser desenvolvido no período, 
além de acompanhar e avaliar o desempenho do bolsista.

VIII. DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNO-MONITOR
Artigo 15 – São obrigações do aluno-monitor:
I - cumprir as atividades estabelecidas no plano de trabalho;
II - entregar relatório semestral do desenvolvimento da 

pesquisa
III - entregar relatório final da pesquisa.
Parágrafo único – O não cumprimento do disposto nos itens 

deste Artigo implica no não pagamento da bolsa.
IX. DO DESLIGAMENTO DO PROGRAMA
Artigo 16 – O aluno poderá ser desligado do Programa 

em qualquer etapa do projeto, por desistência, a pedido, ou 
por insuficiência acadêmica, quando for detectado rendimento 
insuficiente nas atividades programadas, após ser advertido, por 
escrito, pelo docente-supervisor.

Parágrafo único - Tanto a advertência como o desligamento 
deverão ser comunicados pelo supervisor à Coordenação do 
Projeto, acompanhados de relatório explicativo.

Artigo 17 - A bolsa liberada poderá ser destinada a outro/a 
estudante.

X. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 23 – Os estudantes selecionados deverão enviar, 

para o e-mail projeto.ods2021@gmail.com o Termo de Compro-
misso preenchido e assinado até às 18h de 24.09.2021.

Parágrafo único – O não cumprimento do estabelecido 
no caput deste artigo implica no não pagamento da bolsa de 
Iniciação Científica.

Artigo 25 – Os casos omissos neste Edital serão tratados 
pelo Coordenador do projeto.

Cartório da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. Caso o 
Advogado não compareça no dia e hora agendados seu atendi-
mento ficará sujeito à espera, de modo que não retarde outros 
atendimentos agendados.

DRA. ANA CAROLINA NOGUEIRA DE MAGALHÃES – OAB/
SP 335.678

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E 
HUMANIDADES
 Seção de Graduação
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
Comunicado
Edital ATAc-EACH 065/2021
Abertura de inscrições para seleção de bolsistas para pro-

jeto de pesquisa
O presente edital é financiado com recursos do Edital 

PRCEU-USP 02/2021 – Inclusão Social e Diversidade na USP e 
em Municípios de seus Campi

A Escola de Artes, Ciências e Humanidades e a Escola de 
Comunicações e Artes torna público o presente edital visando 
à seleção de bolsistas em nível de graduação para atuar no 
projeto “A Comunicação para a melhoria da gestão de resíduos 
sólidos urbanos: co-construindo ações com a comunidade de 
São Remo, São Paulo”.

DA FINALIDADE
Artigo 1º - Este projeto visa envolver alunos em níveis de 

graduação e pós-graduação na avaliação do sistema de gestão 
de resíduos sólidos urbanos na São Remo, zona oeste de São 
Paulo, no que tange aos aspectos de comunicação e informação 
sobre a coleta seletiva, tendo em vista os desafios e as oportu-
nidades mais relevantes para o reaproveitamento de resíduos 
orgânicos e inorgânico, especialmente a sensibilização da 
comunidade para definição de ações prioritárias co-construídas 
em parceria universidade - comunidade. Será realizado um 
diagnóstico situacional com levantamento de dados primários 
e secundários para caracterização do território; avaliação dos 
resíduos no território; diagnóstico da percepção, interação e 
adesão da comunidade ao sistema de gestão de RSU; mape-
amento dos canais e estratégias de comunicação para gestão 
de resíduos sólidos urbanos (RSU); informação e sensibilização 
da comunidade para identificação das demandas e busca de 
soluções (trilhas de intervenções) à promoção da saúde humana 
e ambiental; formação de multiplicadores e parcerias para con-
tinuidade e engajamento da população.

DAS ATIVIDADES
Artigo 2º - As atividades previstas para o desenvolvimento 

do projeto são: mapear a infraestrutura da Coleta Seletiva e 
levantar dados secundários. Identificar aspectos da comunica-
ção à comunidade. Mapear canais de comunicação existentes. 
Proposição de conteúdo para interface gráfica ao material de 
comunicação e divulgação interna e externa. Apoio operacional 
e técnico à implementação dos diferentes meios de divulgação 
e informação. Produção de materiais para o diagnóstico da 
percepção, adesão e nível de informação sobre a gestão de 
RSU. Sistematização e análise do material levantado. Suporte 
operacional à realização de eventos e divulgação da pesquisa. 
Suporte à produção de material de apresentação dos resultados 
da investigação. Atividades à formação de multiplicadores.

DA BOLSA E DOS REQUISITOS
Artigo 3º - Serão concedidas 03 (Três) bolsas em nível 

Graduação para estudantes do Curso de Bacharelado em Ges-
tão Ambiental, Marketing, Comunicação, Relações Públicas ou 
Gestão de Políticas Públicas.

Artigo 4º - As bolsas terão vigência, a partir de 01 de outu-
bro de 2021, com término em 22 de Agosto de 2022.

Artigo 5º - O valor da bolsa é de R $500,00 para 20 horas 
semanais.

Artigo 6º - As bolsas serão atribuídas exclusivamente para 
alunos regularmente matriculados nos cursos de Bacharelado 
em Gestão Ambiental, Marketing, Comunicação, Relações Públi-
cas, Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades ou da Escola de Comunicação e Artes, da Univer-
sidade de São Paulo.

Artigo 7º - As atividades dos alunos no projeto deverão 
ser compatíveis com suas atividades discentes, e terão a carga 
horária de 20 horas semanais, nos termos do Artigo 2º.

Artigo 8º - Os estudantes não deverão acumular outra bolsa 
ou estágio pagos com recursos financeiros da USP, exceto os 
Apoios da Superintendência de Assistência Social da USP (SAS), 
no período de vigência do plano de trabalho.

Artigo 9º - É requisito a matrícula nos cursos de Bacharela-
do em Gestão Ambiental, Marketing, Relações Públicas, Gestão 
de Políticas Públicas e ou Comunicação, da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades ou da Escola de Comunicações e Artes, 
da Universidade de São Paulo, durante toda a vigência da bolsa.

Artigo 10º - O bolsista deverá ter disponibilidade para par-
ticipar de reuniões semanais na USP - Butantã, ou à distância, 
a critério da coordenação do grupo de pesquisa do projeto “A 
Comunicação para a melhoria da gestão de resíduos sólidos 
urbanos: co-construindo ações com a comunidade de São Remo, 
São Paulo”.

DA INSCRIÇÃO
Artigo 11º - O pedido de inscrição será recebido em haswa-

ni@usp.br e sgdias@usp.br de 14 a 21 de setembro, até às 
18h do último dia, mediante declaração de que o candidato é 
regularmente matriculado em um dos cursos listados no Artigo 
4º, ficha do aluno, currículo e carta de motivação.

§ 1º - A declaração e a ficha do aluno mencionados no caput 
deste artigo deverão ser emitidas por meio do sistema Júpiter.

§ 2º - Os pedidos de inscrição que estiverem de acordo 
com as normas estabelecidas neste edital serão deferidos pela 
Coordenação deste projeto.

§ 3º - O quadro dos candidatos cuja inscrição tiver sido 
deferida será divulgado até dia 23 de setembro.

DA SELEÇÃO
Artigo 12º - O processo de seleção será conduzido pelos 

coordenadores do projeto.
Artigo 13º - A seleção avaliará, por meio da análise dos 

documentos entregues na inscrição, a qualificação do candidato, 
sua experiência e interesse no projeto. Poderá ser solicitado uma 
entrevista após aprovação da documentação.

DOS RESULTADOS
Artigo 14º - O resultado da seleção será divulgado encami-

nhando-se e-mail aos candidatos.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 15º - A coordenação do projeto poderá cancelar ou 

suspender a bolsa a qualquer momento.
Artigo 16º - A participação no projeto não estabelecerá 

vínculo empregatício com a Universidade de São Paulo.
Artigo 17º - Outras informações poderão ser obtidas pelos 

e-mails: haswani@usp.br e ou sgdias@usp.br.
Artigo 18º - Os alunos selecionados deverão providenciar 

abertura de conta corrente individual no Banco do Brasil.
Artigo 19º- Os casos omissos serão decididos pelos coorde-

nadores do projeto.
FICHA DE INSCRIÇÃO
PROJETO
Nome do Aluno
Data de Nascimento
Local de Nascimento
CPF
RG
Local de Expedição do RG
Data de Expedição do RG

de fls. 2671 a saber: 1 – Dê-se ciência às defesas técnicas dos 
indiciados acerca do despacho GS/SEDUC nº 474/2021, do Sr. 
Secretário da Educação do Estado de São Paulo, a fl. 2.669, que 
declarou e julgou extinta a punibilidade, pelo advento da pres-
crição da pretensão punitiva estadual em relação à coindiciada 
Rosania, devendo, assim, prosseguir o presente procedimento 
administrativo disciplinar em relação aos demais servidores 
acusados (publ. DOE de 09/09/2021 – fl. 2.670). 2 – A Adminis-
tração desiste da oitiva da testemunha da Administração que, 
devidamente intimada, não compareceu à audiência realizada 
em 19/08/2021, nem apresentou justificativa para sua ausência, 
em face da existência de outras testemunhas arroladas tanto 
pela Administração quanto pelas Defesas. 3 – Designo audiência 
de instrução para oitiva das testemunhas arroladas pelas defe-
sas dos indiciados Márcio e Marli para o dia 23 de setembro de 
2021, às 9h30min, que deverão comparecer independente de 
notificação e receberão nos endereços eletrônicos fornecidos 
a fls. 2.622 e 2.651, com antecedência, link para participarem 
da videoconferência. 4 – A defesa da indiciada Marli deverá 
fornecer até o dia 17/09/2021, o endereço eletrônico (e-mail) 
e telefone para contato da testemunha Renata, para que ela 
também possa receber o link da audiência por videoconferência. 
5 - Providencie-se a documentação de praxe que antecede o 
encerramento da instrução processual. 6 - Intimem-se os Ilustres 
Advogados de Defesa constituídos, por publicação no Diário 
Oficial, para ciência do inteiro teor do presente despacho, bem 
como do despacho de fl. 2.666/2.667. A vista e a carga de autos 
poderão ser agendadas pelo Advogado por telefone, no número 
(11) 3291-7100, das 09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência. No agendamento o Advogado, 
após fornecer seus dados profissionais, indicará a Unidade 
Processante, a Secretaria de Estado ou Autarquia, o número 
do processo e o dia e hora que comparecerá ao Cartório da 
Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. Caso o Advogado 
não compareça no dia e hora agendados seu atendimento ficará 
sujeito à espera, de modo que não retarde outros atendimentos 
agendados.

DR. REINALDO MENDES DE ASSIS – OAB/SP 138.748
DR. MARCO ANTONIO RODRIGUES ALKIMIN BARBOSA – 

OAB 339.569
DR. ENZO MONTANARI RAMOS LEME – OAB/SP 241.418
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PROCESSO SAA 14.941/2018 GDOC 1000726-273230/2019
INTERESSADO: M.P.C.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 9ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls. 137 a saber: 1. Designo para o dia 27 de outubro de 2021 
às 15h00 para AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, por VIDEOCONFE-
RÊNCIA, para oitiva DA TESTEMUNHA Luís Fernando Bianco 
(Administração). 2. A audiência será realizada por VIDEOCONFE-
RÊNCIA ficando facultada a testemunha a escolha do local onde 
pretende prestar o depoimento. Para tanto, a testemunha, até o 
dia 13 de outubro de 2021 deverá informar um endereço ele-
trônico (e-mail) para o recebimento de convite referente à par-
ticipação na audiência referida, bem como número de telefone. 
A testemunha deverá informar seu endereço eletrônico (e-mail) 
por mensagem eletrônica para o e-mail: pge-ppd-9up@sp.gov.
br 3. As testemunhas da Administração e defesa, servidores 
públicos estaduais, serão notificadas pessoalmente. 4. As teste-
munhas de DEFESA serão notificadas por meio do defensor, nos 
termos do art. 287, caput, do Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis do Estado, cabendo a estes apresentar o e-mail(s) da(s) 
respectiva(s) testemunha(s), até o dia 13 de outubro de 2021.5. 
Depois de informar seu endereço eletrônico, as testemunhas 
receberão, no e-mail indicado, um link com orientações para par-
ticipar da videoconferência. 6. Notifique-se o defensor Dr. José 
Henrique Sandoval de Oliveira – OAB/SP 282.275 (procuração, 
folhas 108) para a audiência acima, bem como para que, até o 
dia 13 de outubro de 2021, informe o seu endereço eletrônico 
(e-mail) a fim de viabilizar sua participação na audiência ora 
designada e para o recebimento de informações sobre a rea-
lização da videoconferência, através do e-mail: pge-ppd-9up@
sp.gov.br, com aviso de recebimento, que servirá como protocolo. 
7. Publique-se. A vista e a carga de autos poderão ser agenda-
das pelo Advogado por telefone, no número (11) 3291-7100, 
das 09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus 
dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria 
de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora 
que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia e hora 
agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo 
que não retarde outros atendimentos agendados.

DR. JOSÉ HENRIQUE SANDOVAL DE OLIVEIRA – OAB/SP 
282.275

PROCESSO SAA 6.584/2018 GDOC 1000726-563999/2019
INTERESSADO: M.K.C.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 11ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls. 137 a saber: 1. Autos conclusos nesta data a esta Presidência. 
2. Cumprido item 4 do Termo de Audiência de fls. 458. 3. Não 
havendo mais provas a serem produzidas. Declaro encerrada 
a instrução do feito. 4. Intimem-se as D. Defesas, a tomarem 
ciência da prova acrescida (Ficha Funcional), assinalando-se 
concomitantemente o prazo de 07 (sete) dias, para apresentação 
das Alegações Finais, lembrando que a vista dos autos se dá 
mediante agendamento prévio no Cartório da PPD, através do 
telefone (11) 3291-7100, bem como a referida peça deverá ter 
o protocolo físico ou encaminhada via Correios. 5. Publique-se. 
Intime-se. A vista e a carga de autos poderão ser agendadas 
pelo Advogado por telefone, no número (11) 3291-7100, das 
09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus 
dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria 
de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora 
que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia e hora 
agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo 
que não retarde outros atendimentos agendados.

DR. PAULO CESAR DA SILVA BRAGA – OAB/SP 232.730
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
PROCESSO DETRAN 183304/2016 GDOC 1000726-

1184480/2016
INTERESSADO: S.A.K.R.N.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 10ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – 
Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de fls. 
311 a saber: 1. Recebo a defesa escrita da indiciada juntada 310. 
2. Para oitiva das testemunhas da Administração, designo o dia 
13 de setembro de 2022 às 14h00min. 3. A audiência será rea-
lizada por videoconferência, ficando facultada às testemunhas 
a escolha do local onde pretendem prestar o depoimento. 3.1. 
As testemunhas receberão em seus endereços eletrônicos, com 
antecedência, link com todas as orientações para participar da 
videoconferência. 4. Intime-se o acusado dos termos deste des-
pacho, e para informar o endereço eletrônico que utilizará para 
participar da audiência virtual e para receber o link mencionado 
no item 2.2, fazendo a mensagem referência ao processo, dia e 
horário da audiência. Publique-se. Intimem-se. A vista e a carga 
de autos poderão ser agendadas pelo Advogado por telefone, 
no número (11) 3291-7100, das 09h00min às 17h00min, com 
24 (vinte e quatro) horas de antecedência. No agendamento 
o Advogado, após fornecer seus dados profissionais, indicará 
a Unidade Processante, a Secretaria de Estado ou Autarquia, 
o número do processo e o dia e hora que comparecerá ao 

sagem eletrônica a ser enviada para esta 2ª Unidade (pge-ppd-
-2up@sp.gov.br). 3. Por seu turno, as testemunhas arroladas pela 
defesa também serão ouvidas no dia 23/11/2021, a partir das 
14h00, e deverão participar da audiência independentemente 
de intimação (art.287 da Lei nº 10.261/68), sendo que os e-mails 
delas já foram informados às fls.126. 4. Outrossim, providencie-
-se expedição de ofício ao IMESC, em resposta à solicitação 
de fls. 212, enviando-se cópias de fls.221/224. 5. Publique-se, 
intimando-se a defesa do presente despacho. A vista e a carga 
de autos poderão ser agendadas pelo Advogado por telefone, 
no número (11) 3291-7100, das 09h00min às 17h00min, com 
24 (vinte e quatro) horas de antecedência. No agendamento 
o Advogado, após fornecer seus dados profissionais, indicará 
a Unidade Processante, a Secretaria de Estado ou Autarquia, 
o número do processo e o dia e hora que comparecerá ao 
Cartório da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. Caso o 
Advogado não compareça no dia e hora agendados seu atendi-
mento ficará sujeito à espera, de modo que não retarde outros 
atendimentos agendados.

DR. JAKSON FLORENCIO DE MELLO COSTA – OAB/SP 
-157.476

DR. FABIO CESAR BARION – OAB/SP – 146.885
PROCESSO SEDUC 1124257/2019 GDOC 1000726-

444985/2019
INTERESSADO: A.R.S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 8ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho 
de fls. 133 a saber: 1. Defesa prévia – fls. 126/128. 2. Ficha de 
Assentamento Individual – fl. 132. 3. Não havendo testemunhas 
a serem ouvidas encerro a instrução processual. 4. Notifique-se 
o defensor constituído – procuração fl. 119, para apresentar as 
Alegações Finais no prazo legal. 5. Publique-se. A vista e a carga 
de autos poderão ser agendadas pelo Advogado por telefone, 
no número (11) 3291-7100, das 09h00min às 17h00min, com 
24 (vinte e quatro) horas de antecedência. No agendamento 
o Advogado, após fornecer seus dados profissionais, indicará 
a Unidade Processante, a Secretaria de Estado ou Autarquia, 
o número do processo e o dia e hora que comparecerá ao 
Cartório da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. Caso o 
Advogado não compareça no dia e hora agendados seu atendi-
mento ficará sujeito à espera, de modo que não retarde outros 
atendimentos agendados.

DR. EDUARDO DIOGO CARDOSO BRAZOLIN – OAB/SP 
398.428

DR. RENATO CARDOSO – OAB/SP 168.502
PROCESSO SEDUC 1560049/2018/2019 GDOC 1000726-

392806/2019
INTERESSADO: W.F.B.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 8ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho 
de fls. 137 a saber: 1. Defesa prévia – fls. 124/126 e 127. 2. 
Designo audiência para oitiva dos informantes, testemunhas da 
administração e testemunhas da defesa, conforme segue: § dia 
04/11/2021 às 9h30 para oitiva de cinco informantes;

§ dia 05/11/2021 às 9h30 para oitiva das duas testemunhas 
da administração e cinco testemunhas da defesa. 3. A audiência 
será realizada virtualmente ficando facultado às testemunhas 
a escolha do local onde pretendem prestar o depoimento. Para 
tanto, as testemunhas deverão informar um endereço eletrônico 
(e-mail) e número de telefone, por mensagem eletrônica para o 
e-mail: pge-ppd-8up@sp.gov.br. 4. Intimem-se as testemunhas 
da administração e informantes na pessoa do superior hierár-
quico. 5. As testemunhas da defesa participarão independentes 
de intimação, artigo 287 do Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis do Estado e receberão o link com informações para a 
audiência no endereço eletrônico fornecido à folha 122. 6. 
Notifique-se a defensora constituída – Procuração fls. 104/105, 
para a audiência acima. As informações e link para participação 
na audiência serão encaminhados para o endereço eletrônico do 
defensor constantes nos autos. 7. Publique-se. A vista e a carga 
de autos poderão ser agendadas pelo Advogado por telefone, 
no número (11) 3291-7100, das 09h00min às 17h00min, com 
24 (vinte e quatro) horas de antecedência. No agendamento 
o Advogado, após fornecer seus dados profissionais, indicará 
a Unidade Processante, a Secretaria de Estado ou Autarquia, 
o número do processo e o dia e hora que comparecerá ao 
Cartório da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares. Caso o 
Advogado não compareça no dia e hora agendados seu atendi-
mento ficará sujeito à espera, de modo que não retarde outros 
atendimentos agendados.

DRA. PATRICIA LAFANI VUCINIC – OAB/SP 196.889
DRA. LEDA DOS SANTOS RAMOS – OAB/SP 371.207
PROCESSO SEDUC 3834/2021 GDOC 1000726-701/21
INTERESSADO: S.C.M.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 6ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls. 168 a saber: 1. Recebo a defesa prévia a fls. 152/154, acom-
panhada de documentos de fls. 155/167, sem preliminares e com 
rol de testemunhas. 2. Considerando-se que a defesa técnica 
arrolou 06 (seis) testemunhas, intime-se a advogada da indicia-
da para adequar o rol de testemunhas ao limite legal de 03 (três) 
testemunhas, previsto no artigo 273, da Lei nº 10.261/1968, no 
prazo de 03 (três) dias. 3. Publique-se para ciência da ilustre 
advogada de defesa. A vista e a carga de autos poderão ser 
agendadas pelo Advogado por telefone, no número (11) 3291-
7100, das 09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e quatro) horas 
de antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer 
seus dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a 
Secretaria de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia 
e hora que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Proce-
dimentos Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia 
e hora agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de 
modo que não retarde outros atendimentos agendados.

DRA. ADRIELLE VARGAS DA SILVA – OAB/SP 407.505
PROCESSO SEDUC 2113/2017 GDOC 1000726-750334/2017
INTERESSADO: E.S.M.S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 6ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho 
de fls. 236 a saber: 1 – Recebo a defesa prévia de fls. 234/235, 
desacompanhada de documentos, sem preliminares e com rol de 
testemunhas. 2 - Defiro a produção de prova testemunhal reque-
rida pela defesa, em data oportuna. 3 – Intime-se a advogada de 
defesa por publicação no D.O.E. A vista e a carga de autos pode-
rão ser agendadas pelo Advogado por telefone, no número (11) 
3291-7100, das 09h00min às 17h00min, com 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência. No agendamento o Advogado, após for-
necer seus dados profissionais, indicará a Unidade Processante, 
a Secretaria de Estado ou Autarquia, o número do processo e 
o dia e hora que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de 
Procedimentos Disciplinares. Caso o Advogado não compareça 
no dia e hora agendados seu atendimento ficará sujeito à espe-
ra, de modo que não retarde outros atendimentos agendados.

NAYARA MENDES CARVALHO SCARABELE – OAB/SP 
392.336

PROCESSO SEDUC 775858/2021 GDOC 1000726-
1266733/2015

INTERESSADO: M.E.L. e outro
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 6ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho 


