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1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Odonto-
logia da Universidade de São Paulo após o término do período 
de inscrições e de acordo com os termos da Resolução USP 
7354/17.

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Odontologia 
da Universidade de São Paulo, contendo dados pessoais e área 
de conhecimento (especialidade) a que concorre, acompanhado 
dos seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do título de Doutor, outorgado 

ou reconhecido pela USP ou de validade nacional.
2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 

ou qualquer outro meio.
2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de 

necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do(s) aprovado(s).

4. Atribuição da função: os candidatos aprovados, ao serem 
contratados, deverão ministrar a seguinte disciplina:

I. Dentística.
5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 

meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 2)
II. Prova Didática (peso 3)
5.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 

processo seletivo, será realizada de acordo com o disposto no 
artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.

5.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará 
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do 
sorteio do ponto.

5.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

5.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, que o 
candidato tiver levado para o local da prova, do qual não lhe 
será permitido ausentar-se durante esse período.

5.1.4. As anotações efetuadas durante o período de con-
sulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser 
feitas em papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas 
ao texto final.

5.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão de Seleção, ao se abrir a sessão.

5.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção, individualmente.

5.2. A prova didática será pública, com a duração mínima 
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará 
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 
137, do Regimento Geral da USP.

5.2.1. O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da prova didática;

5.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

5.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do processo sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação.

5.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

5.2.5. Se o número de candidatos o exigir, eles serão 
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de 
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.

5.2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

6. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento Interno da Faculdade de Odontologia da Universida-
de de São Paulo e, para o cálculo da média individual, a soma 
dos pesos será o quociente de divisão.

7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado 
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído 
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos 
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das 
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.

9. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá 
ao desempate com base na média global obtida por candidato.

10. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. Adesão em Dentística.
II. Ajuste e cimentação de restaurações indiretas.
III. Diagnóstico e tratamento da cárie dentária.
IV. Lesões cervicais não cariosas.
V. Moldagem em Dentística Indireta.
VI. Princípios do preparo cavitário para restaurações diretas.
VII. Proteção do complexo dentino-pulpar.
VIII. Relações interproximais em Dentística.
IX. Restaurações diretas de dentes anteriores.
X. Restaurações diretas de dentes posteriores.
XI. Restaurações indiretas – indicações.
XII. Oclusão em Dentística.
XIII. Exame clínico em Dentística.
XIV. Preparo para restaurações indiretas estéticas.
11. É de responsabilidade do candidato acompanhar o 

andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional da 
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo http://
www.fo.usp.br e às publicações no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo.

12. O não comparecimento do candidato às provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

13. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Odontologia 
da Universidade de São Paulo, para fins de homologação, após 
exame formal.

14. As contratações serão por prazo determinado e vigo-
rarão a partir da data do exercício até 31-07-2018, com possi-
bilidade de prorrogações, desde que a soma dos períodos não 
ultrapasse o prazo de dois anos.

15. Os docentes contratados por prazo determinado fica-
rão submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade 
de São Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência 
Social – RGPS.

16. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça 

outro cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no pro-

cesso seletivo e convocado para contratação, apresentar visto 
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade 
remunerada no Brasil.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
na Assistência Acadêmica da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo, telefone (11) 3091.7866 e e-mail 
atac.fo@usp.br .

2.1. Não serão recebidas inscrições pelo correio, e-mail, fax, 
ou qualquer outro meio.

2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de 
necessidades especiais deverão apresentar solicitação para que 
se providenciem as condições necessárias para a realização 
das provas.

3. O processo seletivo terá validade imediata, exaurindo-se 
com a eventual contratação do aprovado.

4. Atribuição da função: o candidato aprovado, ao ser con-
tratado, deverá ministrar a seguinte disciplina:

I. Endodontia.
5. A seleção será realizada seguindo critérios objetivos, por 

meio de atribuição de notas em provas, que serão realizadas em 
uma única fase, na seguinte conformidade:

I. Prova Escrita (peso 2)
II. Prova Didática (peso 3)
5.1. A prova escrita, que versará sobre o programa base do 

processo seletivo, será realizada de acordo com o disposto no 
artigo 139 e seu parágrafo único do Regimento Geral da USP.

5.1.1. A Comissão de Seleção organizará uma lista de dez 
pontos, com base no programa do processo seletivo, e dela dará 
conhecimento aos candidatos, vinte e quatro horas antes do 
sorteio do ponto.

5.1.2. Sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de 
cinco horas de duração da prova.

5.1.3. Durante sessenta minutos, após o sorteio, será 
permitida a consulta a livros, periódicos e outros documentos 
bibliográficos de uso público, não em meio eletrônico, que o 
candidato tiver levado para o local da prova, do qual não lhe 
será permitido ausentar-se durante esse período.

5.1.4. As anotações efetuadas durante o período de con-
sulta poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser 
feitas em papel rubricado pela Comissão de Seleção e anexadas 
ao texto final.

5.1.5. A prova, que será lida em sessão pública pelo candi-
dato, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos 
membros da Comissão de Seleção, ao se abrir a sessão.

5.1.6. Cada prova será avaliada pelos membros da Comis-
são de Seleção, individualmente.

5.2. A prova didática será pública, com a duração mínima 
de 40 (quarenta) e máxima de 60 (sessenta) minutos, e versará 
sobre o programa base do processo seletivo, nos termos do art. 
137, do Regimento Geral da USP.

5.2.1. O sorteio do ponto será feito 24 (vinte e quatro) horas 
antes da realização da prova didática;

5.2.2. O candidato poderá utilizar o material didático que 
julgar necessário.

5.2.3. O candidato poderá propor substituição dos pontos, 
imediatamente após tomar conhecimento de seus enunciados, 
se entender que não pertencem ao programa do processo sele-
tivo, cabendo à Comissão de Seleção decidir, de plano, sobre a 
procedência da alegação.

5.2.4. Os candidatos que se apresentarem depois do horário 
estabelecido não poderão realizar as provas.

5.2.5. Se o número de candidatos o exigir, eles serão 
divididos em grupos de no máximo três, observada a ordem de 
inscrição, para fins de sorteio e realização da prova.

5.2.6. As notas da prova didática serão atribuídas após o 
término das provas de todos os candidatos.

6. Os pesos das provas são os mesmos estabelecidos no 
Regimento Interno da Faculdade de Odontologia da Universida-
de de São Paulo e, para o cálculo da média individual, a soma 
dos pesos será o quociente de divisão.

7. Serão considerados habilitados os candidatos que alcan-
çarem, da maioria dos examinadores, nota mínima sete.

8. A Comissão de Seleção deve definir o primeiro colocado 
pela maioria das indicações dos membros da Comissão. Excluído 
o primeiro colocado, a Comissão deverá, dentre os candidatos 
remanescentes, escolher o segundo colocado pela maioria das 
indicações de seus membros, e assim, sucessivamente.

9. Em caso de empate, a Comissão de Seleção procederá 
ao desempate com base na média global obtida por candidato.

10. O programa base do processo seletivo será o seguinte:
I. Anatomia interna dental e cirurgia de acesso.
II. Medicação intracanal.
III. Obturação do sistema de canais radiculares.
IV. Perfil microbiológico das infecções endodônticas.
V. Etiopatogenia e diagnóstico das alterações pulpares.
VI. Etiopatogenia e diagnóstico das alterações periapicais.
VII. Tratamento radical da polpa viva.
VIII. Tratamento da polpa morta.
IX. Retratamento endodôntico – convencional e cirúrgico.
X. Traumatismo dental.
XI. Urgências endodônticas.
11. É de responsabilidade do candidato acompanhar o 

andamento do processo seletivo, por meio de acesso ao link 
https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, à página institucional da 
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo http://
www.fo.usp.br e às publicações no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo.

12. O não comparecimento do candidato às provas progra-
madas implicará automaticamente sua desistência do processo 
seletivo.

13. O relatório da Comissão de Seleção será apreciado pelo 
Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Odontologia 
da Universidade de São Paulo, para fins de homologação, após 
exame formal.

14. A contratação será por prazo determinado e vigorará a 
partir da data do exercício até 31-07-2018, com possibilidade de 
prorrogações, desde que a soma dos períodos não ultrapasse o 
prazo de dois anos.

15. Os docentes contratados por prazo determinado fica-
rão submetidos ao Estatuto dos Servidores da Universidade 
de São Paulo e vinculados ao Regime Geral da Previdência 
Social – RGPS.

16. São condições de admissão:
I. Estar apto no exame médico pré-admissional realizado 

pela USP;
II. Ser autorizada a acumulação, caso o candidato exerça 

outro cargo, emprego ou função pública;
III. No caso de candidato estrangeiro aprovado no pro-

cesso seletivo e convocado para contratação, apresentar visto 
temporário ou permanente que faculte o exercício de atividade 
remunerada no Brasil.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao 
processo seletivo, encontram-se à disposição dos interessados 
na Assistência Acadêmica da Faculdade de Odontologia da 
Universidade de São Paulo, telefone (11) 3091.7866 e e-mail 
atac.fo@usp.br .

 Comunicado
Edital FO 21/2017
Abertura de Processo Seletivo Simplificado e Convocação 

para as Provas junto ao Departamento de Dentística da Faculda-
de de Odontologia da Universidade de São Paulo.

O Diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade de 
São Paulo (FOUSP) torna público a todos os interessados que, 
aprovado “ad referendum” do Conselho Técnico-Administrativo 
desta Unidade, estarão abertas, no período das 8h do dia 14-08-
2017 às 18h do dia 23-08-2017 (horário de Brasília), as inscri-
ções para o processo seletivo para a contratação de 02 (dois) 
docentes por prazo determinado, como Professor Contratado III 
(MS-3.1), recebendo o salário de R$ 1.849,66, referência mês de 
maio de 2017, em jornada de 12 horas semanais de trabalho, 
junto ao Departamento de Dentística, disciplina de Dentística, 
nos termos da Resolução USP 5872/10 e alterações posteriores, 
bem como da Resolução USP 7354/17.

 PROCURADORIA REGIONAL DE 
PRESIDENTE PRUDENTE
 Intimação
Processo SAP/GS 1040/2010
Ficam os Advogados WILLE COSTA, inscrito na OAB/SP sob 

o 224.072, DENIS RAMOS, inscrito na OAB/SP sob o 347.412, 
WILSON FERREIRA BARBOSA, inscrito na OAB/SP sob o 151.770, 
EDUARDO DE SOUZA STEFANONE, inscrito na OAB/SP sob o 
127.390, WASHINGTON LUIZ CLAUCIO LEITE, inscrito na OAB/
SP sob o 358.618, DIRCEU CARRETO, inscrito na OAB/SP sob 
o 76.367, MARIA INÊS PEREIRA CARRETO, inscrita na OAB/SP 
sob o 86.494 e ROGÉRIO PEREIRA FERREIRA CARRETO, inscrito 
na OAB/SP sob o 214.629 intimados do despacho proferido no 
processo retro referido, do seguinte conteúdo:

“EXPEDIENTE: PGE 1000726-363199/2017
Interessado: N. C. E OUTROS
LOCALIDADE: SÃO PAULO – SP.
Assunto: PROCESSO SAP/GS 1040/2010 – CARTA PRECATÓ-

RIA – OITIVA DE TESTEMUNHA
Trata-se de carta precatória oriunda do processo admi-

nistrativo retro referido, manejado em desfavor de N. C. (RG 
15.579.573-SSP-SP) E OUTROS, aqui recebida para o fim especí-
fico de promover a oitiva de testemunha.

Para o ato, designo o dia 22-08-2017, às 09h, na sede da 
Procuradoria Regional de Presidente Prudente, sita na Avenida 
Coronel José Soares Marcondes, 1394, em Presidente Prudente-
-SP.

Publique-se intimação para os defensores dos processados, 
Drs. WILLE COSTA, inscrito na OAB/SP sob o 224.072, DENIS 
RAMOS, inscrito na OAB/SP sob o 347.412, WILSON FERREI-
RA BARBOSA, inscrito na OAB/SP sob o 151.770, EDUARDO 
DE SOUZA STEFANONE, inscrito na OAB/SP sob o 127.390, 
WASHINGTON LUIZ CLAUCIO LEITE, inscrito na OAB/SP sob o 
358.618, DIRCEU CARRETO, inscrito na OAB/SP sob o 76.367, 
MARIA INÊS PEREIRA CARRETO, inscrita na OAB/SP sob o 
86.494 e ROGÉRIO PEREIRA FERREIRA CARRETO, inscrito na 
OAB/SP sob o 214.629.

Na hipótese de ausência, para o ato, nomeio o Defensor 
Público Dr. MATHEUS ASSAD JOÃO, inscrito na OAB/SP sob o 
249.502.

Intime-se a testemunha COMUM.
 Intimação
Processo SAP/GS 835/2015
Ficam os Advogados JOÃO SANCHEZ POSTIGO FILHO, ins-

crito na OAB/SP sob o 57.877 e MARIA AUGUSTA GARCIA SAN-
CHEZ, inscrita na OAB/SP sob o 276.819 intimados do despacho 
proferido no processo retro referido, do seguinte conteúdo:

“EXPEDIENTE: PGE 1000726-500854/2017
Interessado: D. A. O. L.
LOCALIDADE: SÃO PAULO – SP.
Assunto: PROCESSO SAP/GS 835/2015 – CARTA PRECATÓ-

RIA – OITIVA DE TESTEMUNHAS DA ADMINISTRAÇÃO
Trata-se de carta precatória oriunda do processo adminis-

trativo retro referido, manejado em desfavor de D. A. O. L. (RG 
28.896.218-7-SSP-SP), aqui recebida para o fim específico de 
promover a oitiva de testemunhas da administração.

Para o ato, designo o dia 22-08-2017, às 09h30, na sede 
da Procuradoria Regional de Presidente Prudente, sita na 
Avenida Coronel José Soares Marcondes, 1394, em Presidente 
Prudente-SP.

Publique-se intimação para os defensores do processado, 
Drs. JOÃO SANCHEZ POSTIGO FILHO, inscrito na OAB/SP sob o 
57.877 e MARIA AUGUSTA GARCIA SANCHEZ, inscrita na OAB/
SP sob o 276.819.

Na hipótese de ausência, para o ato, nomeio o Defensor 
Público Dr. MATHEUS ASSAD JOÃO, inscrito na OAB/SP sob o 
249.502.

Intime-se as testemunhas, requisitando-se-as.
 Intimação
Processo SAP/GS 630/2015
Fica a Advogada ANDRESSA GRACIELLA SCARSELLI PELE-

GRINO PAIXÃO, inscrita na OAB/SP sob o 288.675 intimada 
do despacho proferido no processo retro referido, do seguinte 
conteúdo:

“EXPEDIENTE: PGE 1000726-373360/2017
Interessado: M. EE
LOCALIDADE: SÃO PAULO – SP.
Assunto: PROCESSO SAP/GS 630/2016 – CARTA PRECATÓ-

RIA – OITIVA DE TESTEMUNHAS
Trata-se de carta precatória oriunda do processo admi-

nistrativo retro referido, manejado em desfavor de M. EE (RG 
45.817.291-1-SSP-SP), aqui recebida para o fim específico de 
promover a oitiva de testemunhas.

Para o ato, designo o dia 22-08-2017, às 10h30, na sede 
da Procuradoria Regional de Presidente Prudente, sita na 
Avenida Coronel José Soares Marcondes, 1394, em Presidente 
Prudente-SP.

Publique-se intimação para a defensora do processado, Dra. 
ANDRESSA GRACIELLA SCARSELLI PELEGRINO PAIXÃO, inscrita 
na OAB/SP sob o 288.675.

Na hipótese de ausência, para o ato, nomeio o Defensor 
Público Dr. MATHEUS ASSAD JOÃO, inscrito na OAB/SP sob o 
249.502.

Intime-se e se requisite as testemunhas arroladas pela 
administração.

As testemunhas da defesa deverão comparecer indepen-
dentemente de intimação.

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 FACULDADE DE ODONTOLOGIA
 Comunicado
Edital FO 20/2017
Abertura de Processo Seletivo Simplificado e Convocação 

para as Provas junto ao Departamento de Dentística da Faculda-
de de Odontologia da Universidade de São Paulo.

O Diretor da Faculdade de Odontologia da Universidade de 
São Paulo (FOUSP) torna público a todos os interessados que, 
aprovado “ad referendum” do Conselho Técnico-Administrativo 
desta Unidade, estarão abertas, no período das 8h do dia 14-08-
2017 às 18h do dia 23-08-2017 (horário de Brasília), as inscri-
ções para o processo seletivo para a contratação de 01 (um) 
docente por prazo determinado, como Professor Contratado III 
(MS-3.1), recebendo o salário de R$ 1.849,66, referência mês de 
maio de 2017, em jornada de 12 horas semanais de trabalho, 
junto ao Departamento de Dentística, disciplina de Endodontia, 
nos termos da Resolução USP 5872/10 e alterações posteriores, 
bem como da Resolução USP 7354/17.

1. Os membros da Comissão de Seleção serão indicados 
pelo Conselho Técnico-Administrativo da Faculdade de Odonto-
logia da Universidade de São Paulo após o término do período 
de inscrições e de acordo com os termos da Resolução USP 
7354/17.

2. Os pedidos de inscrição deverão ser feitos, exclusiva-
mente, por meio do link https://uspdigital.usp.br/gr/admissao, 
no período acima indicado, devendo o candidato apresentar 
requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Odontologia 
da Universidade de São Paulo, contendo dados pessoais e área 
de conhecimento (especialidade) a que concorre, acompanhado 
dos seguintes documentos:

I. Documento de identificação (RG, RNE ou passaporte);
II. CPF (para candidatos brasileiros);
III. Prova de que é portador do título de Doutor, outorgado 

ou reconhecido pela USP ou de validade nacional.

fls. 677, a saber: Tendo em vista o retorno da Carta Precatória 
devidamente cumprida (fls. 648/676), e, por não haver mais pro-
vas orais ou documentais a serem produzidas, declaro encerrada 
a fase instrutória; Intime-se a Douta Defesa Constituída, via 
imprensa, para que oferte das Alegações Finais no prazo legal de 
07 (sete) dias; Com a chegada das Razões Finais, conclusos para 
a elaboração do Relatório Final, anotando-se que a prescrição se 
dará em 28-08-2021; Cumpra-se.

DRA. TATIANA PONTES AGUIAR – OAB/SP 230.485
DR. EVERTON RIBEIRO SILVA – OAB/SP 341.477
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Intimações
PROCESSO SE/GS 02598/2011 – GDOC – 1000726-

925505/2011
Indiciado: R.F.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.87, a saber: Recebo a Defesa Prévia de fls. 85/86, sem 
preliminares e com rol de testemunhas (uma comum); Defiro a 
produção da prova testemunhal, designando o dia 24-10-2017, 
às 15h, para a oitiva das testemunhas da Administração (fl. 66), 
Comum e de Defesa (fl. 86), notificando-se as da Administração 
e a Comum, sendo que a da defesa, qual seja, Cecília Huvos Tor-
nieri, deverá comparecer ao ato independentemente de notifica-
ção, na forma do disposto pelo artigo 287 da Lei 10.261/1968; 
Para instrução do feito, encaminhe-se ofício ao 23º Distrito 
Policial de Perdizes, solicitando informações acerca dos eventu-
ais desdobramentos do Boletim de Ocorrência registrado sob o 
5182/2011 e datado de 19-08-2011 (fls. 04/05); Intime-se a ilus-
tre Advogada de Defesa mediante publicação em Diário Oficial.

DRA. LUCIANA ROSSATO RICCI – OAB/SP 243.727
DR. RODRIGO SOARES PEREIRA – OAB/SP 340.619
DR. LUCAS MALACHIAS ANSELMO – OAB/SP 359.753
DRA. DANIELLE ARAUJO DE SOUZA – OAB/SP 344.736
PROCESSO SE/GS 07143/2013 – GDOC – 1000726-

1572556/2013
Indiciado: C.R.L.S.
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. 195, a saber: J. Ciente. Defiro o pedido. Prazo: 48 horas.

DR. ROGERIO CRUZ DO CARMO – OAB/SP 328.833
PROCESSO SE/GS 148/2016 – GDOC – 1000726-42307/2016
Indiciado: R.M.S.
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. 
102, a saber: J. Ciente. Intime-se mais uma vez, o r. defensor, para 
que se manifeste sobre a testemunha por ele arrolada e faltante 
na audiência, no prazo de 48 horas, sob pena de preclusão e 
prosseguimento dos trâmites processuais.

DRA. MARIA CLAUDIA CANALE – OAB/SP 121.188
DRA. CRISTIANA MARISA THOZZI – OAB/SP 138.189
DRA. ADRIANA ANDREA DOS SANTOS – OAB/SP 154.168
DRA. MARIA CRISTINA GALLO – OAB/SP 131.397
DRA. FERNANDA LINGE DEL MONTE – OAB/SP 156.870
DR. MARCUS VINICIUS THOMAZ SEIXAS – OAB/SP 228.902
DR. FRANCISCO RUILOBA – OAB/SP 195.021
DRA. TATIANA SOARES DE SIQUEIRA – OAB/SP 267.298
DRA. FRANSSILENE DOS SANTOS SANTIAGO – OAB/SP 

265.756
DRA. CHRISTIANE TORTURELLO – OAB/SP 176.823
DRA. PATRICIA LAFANI VUCINIC – OAB/SP 196.889
DRA. CASSIA PEREIRA DA SILVA – OAB/SP 177.966
DR. TALES CUNHA CARRETERO – OAB/SP 318.833
DR. EDMAR DOS SANTOS – OAB/SP 234.264
DR. JOSÉ BENEDITO DA SILVA – OAB/SP 336.296
DRA. MEIRE ANA DE OLIVEIRA - OAB/SP 160.406
PROCESSO SE/GS 3323/2014 – GDOC – 1000726-

754750/2014
Indiciado: L.C.R.
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. 89, a saber:

DRA. MARIA CLAUDIA CANALE – OAB/SP 121.188
DRA. CRISTIANA MARISA THOZZI – OAB/SP 138.189
DRA. ADRIANA ANDREA DOS SANTOS – OAB/SP 154.168
DRA. MARIA CRISTINA GALLO – OAB/SP 131.397
DRA. FERNANDA LINGE DEL MONTE – OAB/SP 156.870
DR. MARCUS VINICIUS THOMAZ SEIXAS – OAB/SP 228.902
DR. FRANCISCO RUILOBA – OAB/SP 195.021
DRA. TATIANA SOARES DE SIQUEIRA – OAB/SP 267.298
DRA. FRANSSILENE DOS SANTOS SANTIAGO – OAB/SP 

265.756
DRA. CHRISTIANE TORTURELLO – OAB/SP 176.823
DRA. PATRICIA LAFANI VUCINIC – OAB/SP 196.889
DRA. CASSIA PEREIRA DA SILVA – OAB/SP 177.966
DR. TALES CUNHA CARRETERO – OAB/SP 318.833
DR. JEFERSON FERNANDO CELOS – OAB/SP 256.055
DR. ROGERIO CRUZ DO CARMO – OAB/SP 328.833
DR. EDMAR DOS SANTOS – OAB/SP 234.264
DR. JOSÉ BENEDITO DA SILVA – OAB/SP 336.296
DRA. MEIRE ANA DE OLIVEIRA - OAB/SP 160.406
DR. ANDRE PEREIRA DOS SANTOS – OAB/SP 293.352
CENTRO PAULA SOUZA
Intimação
PROCESSO CEETEPS 0000475/2014 – GDOC – 1000726-

374089/2015
Indiciado: J.F.H.A, e outra.
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. 211, a saber: Carta Precatória em fls. 150/210, cuja juntada 
dê-se ciência aos nobres causídicos, abrindo-lhes prazo legal 
para apresentação das Alegações Finais, haja vista que ora dou 
por encerrada a instrução processual. Publique-se.

DR. DIRCEU JOSÉ MENDES – OAB/SP 118.011
DRA. LETICIA DE MATTOS SCHRODER – OAB/SP 298.110
DR. HENRIQUE TORTATO – OAB/SP 340.958

 PROCURADORIAS REGIONAIS

 PROCURADORIA REGIONAL DE SOROCABA
 Intimação
O Procurador do Estado vinculado à Coordenadoria de 

Procedimentos Disciplinares da Procuradoria Geral do Esta-
do, considerando o disposto no artigo 282, § 2º, da Lei n. 
10.261/68, nos autos da Carta Precatória expedida no Processo 
Administrativo Disciplinar CPD/SE n. 03521/0000/2013, GDOC 
n. 1000726-541486/2017, em que figura como indiciado N.M.S 
por Procedimento Irregular de Natureza Grave, Intima da 
audiência designada para o dia 18-09-2017, às 14h, na sede 
da EE Padre Arlindo Vieira, situada na Rua Campos Sales, 1141, 
Vila São Judas Tadeu, Capão Bonito/SP, para a inquirição de 
informantes e testemunhas da Administração Pública e da 
defesa, observando que estas últimas devem comparecer ao 
ato independentemente de intimação, sob pena de preclusão da 
prova, advertindo-se que a ausência injustificada da indiciada ou 
de seu patrono poderá ensejar a dispensa de provas requeridas. 
ADV MARCIO CAMILO DE OLIVEIRA – OAB/SP 217.992; FRAN-
CISCO CARLOS SILVA JANEZ – OAB/SP 331.185
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