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– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de
fls. 1858, a saber: Recebo as defesas prévias às fls. 1814/1817,
1831/1846 e 1847/1857. Designo o dia 16-02-2022, às 13h30,
para oitiva das testemunhas arroladas pela Administração e
Defesas, por sistema de videoconferência. A testemunha da
Administração será intimada pela PPD, por mensagem eletrônica, devendo informar, até o dia 14-01-2022, endereço eletrônico
(e-mail) e número de telefone para contato, por mensagem
eletrônica a ser enviada para: (pge-ppd-10up@sp.gov.br). As
defesas notificarão suas testemunhas (art. 287, Lei Estadual
10.261/68), devendo informar até o dia 14-01-2022 para o
e-mail constante do item 3, os e-mails e telefones das pessoas
que desejam ouvir, sob pena de preclusão da prova. Sendo
facultado às defesas apresentarem declaração escrita dos depoimentos de suas testemunhas até o término da instrução por
meio eletrônico. Os acusados e defesas deverão informar e-mail
e telefone, até o dia 14-01-2022, por mensagem eletrônico a
ser enviada para (pge-ppd-10up@sp.gov.br), fazendo referência
ao processo, dia e horário da audiência; A Unidade Processante
encaminhará para os endereços eletrônicos informados, com
antecedência, link com orientações para participar da videoconferência; Publique-se, Intimem-se e Cumpra-se. A vista e a carga
de autos poderão ser agendadas pelo Advogado por telefone,
no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 24 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. MOISES CARDOSO – OAB/SP 395.050
DR. FRANCISCO DE ASSIS ALVES – OAB/SP 24.545
DRA. ELLEN CATARINO PALMEIRA – OAB/SP 422.563
DR. CLAUDIO MENDONÇA BRAGA – OAB/SP 179.563
DRA. VANESSA CARAJELESCOV BRAGA – OAB/SP 257.181
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Intimação
PROCESSO SAA 12.859/2013 – GDOC - 1000726202941/2017
INDICIADO: F.J.P.
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. 164, a saber: Designo para o dia 03-03-2021 às 15h para
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, por Videoconferência, para oitiva
(s) DA (S) TESTEMUNHA (S) MARCO DE AZEVEDO E AMEI DE
SOIZA (Administração) A audiência será realizada por Videoconferência ficando facultada as testemunhas a escolha do local
onde pretendem prestar o depoimento. Para tanto, as testemunhas, até o dia 22 de fevereiro deverão informar um endereço
eletrônico (e-mail) para o recebimento de convite referente à
participação na audiência referida, bem como número de telefone. As testemunhas deverão informar seu endereço eletrônico
(e-mail) por mensagem eletrônica para o e-mail: pge-ppd-9up@
sp.gov.br as testemunhas da Administração e defesa, servidores
públicos estaduais, serão notificadas pessoalmente. Depois de
informar seu endereço eletrônico, as testemunhas receberão,
no e-mail indicado, um link com orientações para participar da
videoconferência. Notifique-se o defensor Dr. Leonardo Romero
da Silva Santos – OAB/SP 351.205 (procuração, folhas 157) para
a audiência acima, bem como para que, até o dia 22-02-2021
informe(m) o seu endereço eletrônico (e-mail) a fim de viabilizar
sua participação na audiência ora designada e para o recebimento de informações sobre a realização da videoconferência,
bem como, caso queira, requerer as cópias dos autos, através do
e-mail: pge-ppd-9up@sp.gov.br, com aviso de recebimento, que
servirá como protocolo. Publique-se. A vista e a carga de autos
poderão ser agendadas pelo Advogado por telefone, no número
(11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 24 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. LEONARDO ROMERO DA SILVA SANTOS – OAB/SP
351.205
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM
Intimação
PROCESSO DER 016408/17/DR.14/2013 – GDOC - 1000726153506/2015
INDICIADO: C.G.A.
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. 832, a saber: Hoje comigo. 1 – Cumpridos os itens 4 e
5 do despacho de fl. 817. Ficha Funcional do sindicado às fls.
822/823 e avaliações às fls. 827/831. Dê-se ciência à d. Defesa
dos documentos juntados. Não havendo mais provas a serem
produzidas. Declaro encerrada a instrução do feito, assinalando-se concomitantemente o prazo de 07 (sete) dias, para apresentação das Alegações Finais. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. A
vista e a carga de autos poderão ser agendadas pelo Advogado
por telefone, no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com
24 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. CIDINEY CASTILHO BUENO – OAB/SP 139.520
DR. MARCOS FERNANDO ANDRADE – OAB/SP 203.802
DRA. HELOISA JESUS SOARES SANTOS – OAB/SP 371.344
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Intimações
Processo SAP/GS 418/2017 – GDOC: 1000726-259911/2017
Indiciado: A. C.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª
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. 152, a saber: Não houve manifestação da defesa, embora
regularmente intimada sobre o documento encartado aos autos.
Dou por encerrada a instrução. Intime-se o defensor para que
apresente alegações finais no prazo legal.
Dr. Nelson Fonseca de Oliveira – OAB/SP 373.073
Processo SAP/GS 680/2019 – GDOC: 1000726-393140/2019
Indiciado: M. F. S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª
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. 82, a saber: 1. Recebo os documentos encaminhados pela
origem e juntados às fls. 75/81. 2. Não havendo mais provas a
serem produzidas, declaro encerrada a instrução. 3. Intime-se
a defesa para que apresente alegações finais no prazo legal
Publique-se.
Dra. Beatriz Spina Maia – OAB/SP 258.433
Processo SAP/GS 173/2018 – GDOC: 1000726-154360/2018
Indiciado: B. M. J.

Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 1ª
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. 156, a saber: Converto o julgamento em diligência. O
documento de fls. 86 comprova a autorização do acusado para
que a Irmandade de Santa Casa de Pirajuí forneça o prontuário
médico, sendo que segundo informação do defensor, houve
a negativa por parte do hospital. À vista do quanto exposto,
oficie-se à Santa Casa de Misericórdia de Pirajuí, anexando-se
a autorização de fls. 86, para que venha aos autos prontuário
médico, ou ainda, documentos médicos do acusado no período
das faltas (16 de maio a 15-06-2016), no prazo de 30 dias.
No mais, oficie-se à origem com cópia dos documentos de fls.
103 a 107 indagando-se sobre a compensação efetuada pelo
servidor, à vista da assinatura lançada pelo Diretor. Cumpra-se
e publique-se.
Dr. Richard Harrys Bueno Camargo – OAB/SP 407.114
Sindicância SAP/GS 710/2019 – GDOC: 1000726394270/2019
Sindicado: E. P.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 4ª
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. 153, a saber: 1) Fls. 152/152-verso: em homenagem aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, recebo a Defesa
Prévia encaminhada por meio eletrônico (fls. 151), sem matéria
preliminar a ser analisada; com rol de 03 testemunhas, uma
delas em comum com a Administração, e alegações de mérito
que serão analisadas oportunamente, por ocasião do Relatório
Final. 2) Levando em consideração a existência da pandemia
do Covid-19 (Coronavírus), designo audiência de instrução por
meio de videoconferência, no Sistema Microsoft Teams, para o
dia 15-03-2021, às 13h30, para oitiva das testemunhas da Administração, Comum e de Defesa (fls. 130-verso e 152/152-verso),
que deverão ser intimadas por intermédio de seus respectivos
superiores hierárquicos, inclusive para que informem o endereço
eletrônico onde se possa encaminhar link que permita a participação na audiência, com pelo menos dois dias de antecedência,
em local de livre escolha, ou na própria Unidade Prisional. 3)
Intimem-se, outrossim, o i. Defensor para que também informe
seu endereço eletrônico (e-mail) por mensagem ao e-mail pge-ppd-4up@sp.gov.br, com a mesma antecedência de dois dias, a
fim de viabilizar sua participação ao ato ora designado e para
recebimento de informações sobre a realização da videoconferência. 4) Publique-se em nome da i. Defesa constituída às fls.
138. 5) Cumpra-se, adotando-se as cautelas e as providências
de praxe.
Dr. Anderson Marcelino – OAB/SP 285.539
Processo SAP/GS 696/2017 – GDOC: 1000726-422882/2017
Indiciado: A. M. F, M. G. B. e R. S. M.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 4ª
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. 1701, a saber: 1) Levando em consideração a existência
da pandemia do Covid-19 (Coronavírus), designo audiência de
instrução para oitiva das vítimas (fls. 1.219-verso), por meio
de videoconferência, no Sistema Microsoft Teams, para o dia
11-03-2021, nos seguintes horários: · Joheliton Santos de Novaes, Matrícula 653.578-5, preso na Penitenciária “Dr. Antônio
de Souza Neto” de Sorocaba, às 10h; Marcos Anelino da Silva,
Matrícula 446.925-0, preso na Penitenciária de Iperó, às 10h30;
Lucas Cavalcante de Sousa Leite, Matrícula 697.189-9, egresso,
às 11h; Gregoire Patrick Djoutsa Momo, Matrícula 846.752-4,
egresso, às 11h30. 2) A notificação dos sentenciados presos
deverá ser feita por intermédio das Penitenciárias em que se
encontram recolhidos, oportunidade em que informarão o endereço eletrônico respectivo, em até dois dias antes da audiência,
para que possam receber link que permita a participação ao ato
e o acesso à videoconferência. 3) Os egressos deverão ser notificados por via postal (AR/MP), em seu último endereço conhecido (como referido nas pesquisas anexas), devendo constar da
notificação a lhes ser encaminhada que eles também precisam
informar seus endereços eletrônicos, por e-mail à 4ª Unidade pge-ppd-4up@sp.gov.br – com a mesma antecedência e para
o fim de participar da audiência, em local de sua escolha. 4. 4)
Intimem-se, outrossim, as i. Defesas acerca da audiência virtual,
e para que também informem seus endereços eletrônicos por
mensagem endereçada para o e-mail pge-ppd-4up@sp.gov.br,
com a mencionada antecedência de dois dias, a fim de viabilizar
sua participação ao ato e para recebimento de informações
sobre a realização da videoconferência. 5) Publique-se em nome
das i. Defesas constituídas, referidas nos instrumentos de mandato de fls. 1.271, 1.272 e 1.686. 6) Cumpra-se, adotando-se as
cautelas e as providências de praxe.
Dr. Daniel Leon Bialski – OAB/SP 125.000
Dr. Guilherme Pereira Gonzalez Ruiz Martins – OAB/SP
246.697
Dr. Fernando Favaro Diaz de Herrera – OAB/SP 341.147
Dra. Luciana Vitalina Firmino da Costa – OAB/SP 196.828
Dra. Caroline Henrique de Oliveira – OAB/SP 302.036
Dra. Ana Nery Poloni – OAB/SP 216.624
Sindicância SAP/GS 1425/2018 – GDOC: 100072629704/2019
Sindicado: C. O. C.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 12ª
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.
107, a saber: 1. Certidão de fls. 106 – Ciente. 2. Intime-se mais
uma vez a defesa para que apresente as alegações no prazo
excepcional de 10 dias. Deverão constar na publicação os nomes
de todos os advogados da Procuração de fls. 83. 3. Intime-se a D.
Defesas via D.O. 4. Após, conclusos para elaboração do Relatório
Final. 5. Cumpra-se. Publique-se.
Dra. Vivian de Almeida Gregori Torres – OAB/SP 131.300
Dr. André Kiyoshi Habe – OAB/SP 294.394
Dr. Marcos Aurélio Chagas Martorelli – OAB/SP 131.785
Sindicância SAP/GS 3520831/2019 – GDOC: 100072678224/2020
Sindicada: A. R. M. S.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 12ª
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.
378, a saber: 1. Recebo Defesa Prévia às fls. 376-377, sem preliminar a ser apreciada, com rol de 1 testemunha de Defesa. 2.
Em virtude do quadro excepcional da pandemia do Corona Vírus
(Covid-19), e, a fim de dar o regular prosseguimento ao presente
feito, esta Presidência designo a audiência de instrução, para o
dia 30-03-2021, às 13h30, salientando-se que, em atenção às
medidas de isolamento social, o ato será realizado por meio de
videoconferência, utilizando-se o sistema "Microsoft Teams",
salientando-se que, oportunamente, será enviado o respectivo
link, para a realização do referido ato virtual; 3. Intimem-se as
testemunhas e a Nobre Defesa via D.O.; 4. Publique-se. Cumpra-se 5. Após, aguarde-se a audiência.
Dra. Sidnéia Rodrigues Dias – OAB/SP 359.284
Sindicância SAP/GS 976/2019 – GDOC: 1000726516035/2019
Sindicado: E. M. S. M.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da
12ª 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. 182, a saber: 1. Recebo Defesa Prévia às fls. 172-181,
sem preliminar a ser apreciada, sem rol de testemunha. 2. Em
virtude do quadro excepcional da pandemia do Corona Vírus
(Covid-19), e, a fim de dar o regular prosseguimento ao presente
feito, esta Presidência designo a audiência de instrução, para o
dia 30-03-2021, às 15h30, salientando-se que, em atenção às
medidas de isolamento social, o ato será realizado por meio de
videoconferência, utilizando-se o sistema "Microsoft Teams",
salientando-se que, oportunamente, será enviado o respectivo
link, para a realização do referido ato virtual; 3. Intimem-se as
testemunhas e a Nobre Defesa via D.O.; 4. Publique-se. Cumpra-se 5. Após, aguarde-se a audiência.
Dr. Gilmar Ferreira Barbosa – OAB/SP 295.669
Dra. Sandra Regina Valério de Souza – OAB/SP 238.901
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Intimações
Processo Seduc 756439/2019 – GDOC: 1000726396167/2019
Indiciada: Z. M. M. G. e outra
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.
222, a saber: 1 – Inicialmente, observa-se que as Defesas foram
intimadas a apresentar alegações finais, em 16-11-2020 (fl.201).
2 – Tendo decorrido in albis o prazo legal, foi determinada a
intimação pessoal da indiciada Zilmar para que apresentasse
as alegações finais (fl. 212). 3 – Somente no dia 09-12-2020,
a defesa técnica de Zilmar se manifestou, requerendo dilação
de prazo por mais 10 dias, o que foi deferido (fls. 216/217). 4 –
Novamente a Defesa permaneceu inerte no prazo legal, somente
vindo a requerer nova dilação de prazo, conforme petição de fl.
221. Considerando-se a justificativa apresentada, defiro dilação
de prazo por mais 72 (setenta e duas) horas. Após, e persistindo
a omissão da defesa técnica, venham os autos conclusos para
os fins do artigo 292, parágrafo único, da Lei 10.261/68. 5 –
Publique-se.
Dr. Luiz Barbosa de Araújo – OAB/SP 179.601
Sindicância Seduc 21801/2019
Sindicado: R. C. C.
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. 286, a saber: 1 – Dê-se ciência à Defesa da juntada de cópia
do diário de classe do acusado, do ano de 2019, e para que, querendo, se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. 2 – Publique-se.
DRA. SIMONE PERES BERNARDO – OAB/SP 182.969
Processo Seduc 0620/2014 – GDOC: 1000726-203537/2014
Indiciado: J. A. S. B.
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. 191, a saber: 1 – Fls. 186/190: Considerando-se a justificativa
apresentada pelo advogado de Defesa, devidamente instruída
com cópias dos atestados médicos, concedo o prazo de 10 dias,
a contar de 28-01-2021, para apresentação de alegações finais.
2 – Decorrido o prazo sem manifestação da Defesa de Julio
Antonio, venham os autos conclusos para os fins do artigo 292,
parágrafo único, da Lei 10.261/68. 3 – Publique-se.
Dr. Eduardo Antonio Ferrari Lopez – OAB/SP 85.950
Processo Seduc 3358/2016 – GDOC: 1000726-870603/2016
Indiciada: S. C. 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.
91, a saber: 1) Recebo a defesa prévia às folhas 89/90. 2) Designo o dia 08-02-2021 às 14h45 para audiência de instrução, oitiva de uma testemunha da defesa. 3) A audiência será realizada
virtualmente, ficando facultado àtestemunha a escolha do local
onde pretende prestar o depoimento. Para tanto, a testemunhas
deverá informar um número de telefone para eventual contato
e um endereço eletrônico (e-mail) para recebimento do link e
informações referentes a participação na referida audiência. 4)
A testemunha participará independente de intimação, artigo 287
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado e receberá
no endereço eletrônico um link com orientações para participar
da videoconferência. 5) Notifique-se a defensora Dra. Fernanda
Linge Del Monte – OAB/SP 156.870 (Procuração fl. 84) para
audiência acima, bem como para que informe o endereço eletrônico (e-mail) e número de telefone da testemunha e confirme
o seu e-mail, a fim de viabilizar participação na audiência ora
designada e para o recebimento de informações sobre a realização da videoconferência, a informação deverá ser encaminhada
para o e-mail pge-ppd-8up@sp.gov.br. 6) Publique-se.
Dra. Fernanda Linge Del Monte – OAB/SP 156.870
Processo Seduc 3973/2015 – GDOC: 1000726-604939/2015
Indiciada: E. S. 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. 112 a saber: 1) Redesigno o dia 09-02-2021 às 10h45 para
audiência de instrução, oitiva de quatro testemunhas da defesa.
2) 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 número de telefone para eventual contato e um endereço
eletrônico (e-mail) para recebimento do link e informações referentes a participação na referida audiência. 3) As testemunhas
participarão independentes de intimação, artigo 287 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado e receberão no
endereço eletrônico um link com orientações para participar da
videoconferência. 4) Notifique-se a defensora Dra. Franssilene
dos Santos Santiago – OAB/SP 265.756 (Procuração fl. 99) para
audiência acima, bem como para que informe os endereços
eletrônicos (e-mails) das testemunhas. A informação deverá ser
encaminhada para o e-mail pge-ppd-8up@sp.gov.br.
Dra. Franssilene dos Santos Santiago – OAB/SP 265.756
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Intimação
PROCESSO Seduc 3222/2015 - GDOC: 1000726426210/2015
Indiciada: L.F.C.
Por ordem do(a) Procurador(a) do Estado Presidente da 5ª
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. 79, a saber: Recebo a defesa prévia (fl. 78), com a indicação
de uma testemunha. A testemunha indicada pela defesa será
ouvida durante a audiência já designada para o dia 20-04-2021,
às 11, após a oitiva das testemunhas arroladas pela Administração. Intime-se a defesa (Dra. LUCIANA ROSSATO RICCI, OAB/
SP 243.727, procuração à fl. 68) dos termos deste despacho.
Publique-se. A vista e a carga de autos poderão ser agendadas
pelo Advogado por telefone, no número (11) 3291-7100, das
09h às 17h, com 24 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.
DRA. LUCIANA ROSSATO RICCI, OAB/SP 243.727

quarta-feira, 20 de janeiro de 2021

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
REITORIA
PRÓ-REITORIAS
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão
Universitária
TUSP-Teatro da USP
Comunicado
Edital 03/2020, publicado no D.O. de 28-10-2020, para
seleção de Projetos – Peças em Processo, textos em processo
de dramaturgia.
A Comissão de Seleção torna público o adiamento do resultado dos projetos selecionados para o dia 02-03-2021.

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E
HUMANIDADES
Comunicado
Edital EACH/ATAC/004/2021
Reabertura de inscrições Programa de Aperfeiçoamento de
Ensino – PAE – 1º Semestre de 2021
De conformidade com a Portaria GR-3.588, de 10-05-2005,
e após adiamento do calendário referente ao primeiro semestre
de 2021, comunicamos a reabertura de inscrições, no período de
20 de janeiro a 01-02-2021, para o Estágio Supervisionado em
Docência, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH),
referente ao primeiro semestre de 2021, que terá início em
01-03-2021 e final em 31-07-2021.
As inscrições serão feitas exclusivamente via Sistema Janus.
A relação de disciplinas oferecidas e seus respectivos
docentes estará disponível na página do PAE da EACH.
Somente poderão receber estagiários as disciplinas listadas
nesta tabela.
Procedimentos para inscrição:
Poderão inscrever-se alunos regularmente matriculados nos
cursos de Mestrado e Doutorado da Universidade de São Paulo,
cuja data limite para depósito de dissertação ou tese seja posterior a 31-07-2021, e que tenham concluído ou estejam cursando
a etapa de Preparação Pedagógica (com final até 28-02-2021).
Alunos de mestrado que já receberam bolsa PAE por 2
semestres e alunos de doutorado que já receberam bolsa por
4 semestres não poderão mais receber bolsa, mas poderão ser
estagiários na modalidade "voluntário".
As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo Sistema
Janus e ocorrerão nas seguintes etapas:
1 – O aluno acessa a lista de disciplinas oferecidas no site
da EACH, verifica qual lhe interessa e em seguida entra em
contato com o docente responsável para elaborar o Plano de
Trabalho.
2 – O aluno realiza a inscrição online via Sistema Janus. Não
serão aceitas inscrições após a data limite.
2.1 Nos casos em que o aluno realizou Curso ou Ciclo de
Palestras como Preparação Pedagógica, uma cópia do certificado
deverá ser enviada para o e-mail pae-each@usp.br durante o
período de inscrição. O certificado deve ser enviado mesmo que
o aluno já tenha realizado o PAE anteriormente.
3 – O supervisor e o orientador devem avalizar as inscrições
via Sistema Janus.
3.1 Caso algum dos dois desautorize a inscrição, ou não
se manifeste até dia 3 de fevereiro de 2020, a inscrição será
cancelada.
Os candidatos serão classificados pela Comissão PAE/EACH
obedecendo à seguinte ordem de prioridade:
1. Alunos de Pós-Graduação da EACH com bolsa CAPES,
desde que já não tenham usufruído da bolsa PAE anteriormente,
sendo uma vez para o Mestrado e duas vezes para o Doutorado;
2. Alunos de pós-graduação da EACH que estejam em
condição de dedicação exclusiva ao curso de pós-graduação, ou
seja, sem atual vínculo empregatício, e em lista de espera por
bolsas no Programa (alunos enquadrados neste critério deverão
marcar "sim" no sistema Janus no campo "Bolsa solicitada?").
3. Alunos de Pós-Graduação da EACH com bolsas de qualquer agência de fomento, incluindo bolsa Capes, mas já tendo
usufruído da bolsa PAE pelo menos uma vez para alunos de
Mestrado, e pelo menos duas vezes para alunos de Doutorado.
4. Alunos de pós-graduação da EACH sem bolsa que não
atendam os requisitos do critério 2;
5. Alunos de pós-graduação de outras unidades da USP,
com bolsa de qualquer agência, com prioridade para alunos
de Doutorado;
6. Alunos de pós-graduação de outras unidades da USP, sem
bolsa, com prioridade para alunos de Doutorado.
Em caso de empate serão utilizados os seguintes critérios de
avaliação para o desempate:
1º) Número de alunos da disciplina por turma e por professor. No caso de mais de um professor na mesma turma, o número de alunos será dividido entre os docentes com finalidade de
cálculo para obtenção de bolsista PAE.
2º) Carga horária total do professor na graduação e pós-graduação.
3º) Súmula CT&A do Currículo Lattes.
4º) Cota por curso de graduação.
5º) Média de graduação do aluno.
As atividades do aluno deverão ser compatíveis com suas
atividades na pós-graduação e terão a carga horária de 6 (seis)
horas semanais.
Os candidatos selecionados como bolsistas pela Comissão
PAE Central deverão informar à Comissão PAE/EACH (via e-mail
ou presencial) o número de conta corrente no Banco do Brasil,
caso essa informação não conste no Janus. Caso o aluno não
possua conta corrente no Banco do Brasil deverá abrir uma
conta até a data de início do estágio.
O aluno selecionado deve imprimir o termo de compromisso
do sistema Janus, assinar e entregar pessoalmente no Serviço
de Pós-graduação até último dia útil que antecede o início do
estágio, sob pena de cancelamento do estágio.
O estagiário bolsista ou voluntário deverá entregar pessoalmente no Serviço de Pós-Graduação a folha de frequência preenchida e assinada por ele e pelo supervisor até o dia 20 de cada
mês. O descumprimento ocasionará o não pagamento do auxílio
financeiro (para bolsistas), e na reincidência, o cancelamento do
estágio. Por conta da pandemia de Covid-19, este procedimento
pode sofrer alteração excepcionalmente neste semestre, sendo
que neste caso a forma de confirmação da frequência será
informada oportunamente.
Ao término do estágio, o aluno e o supervisor deverão
entregar um relatório, segundo modelo disponível em http://
www5.each.usp.br/pae/. Este relatório será apreciado pela
Comissão PAE da EACH e pela Comissão PAE Central. Os
relatórios deverão ser entregues até 30 dias após o término do
estágio, sob pena de cancelamento de emissão do Certificado/
Declaração. A conclusão do estágio, com aproveitamento, dará
ao aluno direito de receber um atestado de participação no PAE.
Por sua participação, o aluno que não tenha vínculo empregatício com a Universidade poderá receber auxílio financeiro
mensal (dependendo da disponibilidade de recursos financeiros
da USP), cujo valor, na tabela de vencimentos da Universidade
de São Paulo, corresponde a 50% da referência mais mérito de
Assistente em Regime de Turno Parcial (RTP). O valor da bolsa
auxílio para o segundo semestre de 2020 foi de R$ 685,90.
A participação no Programa não estabelecerá vínculo
empregatício com a Universidade de São Paulo, porém o candidato aprovado estará segurado contra acidentes pessoais.
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